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1

APRESENTAÇÃO

A Universidade não pode se ver como uma entidade da sociedade que a circunda, mas,
sim, como parte dela. Nessa relação, a sociedade deve passar a ver a Universidade como
instância fundamental e importante do corpo social. Mais do que dialogar, debater temáticas ou
servir de fórum, a Universidade tem de ouvir a sociedade para concretamente, ir ao encontro
dos seus anseios, com os instrumentos de que dispõe. Nossa região, caracterizada pela
fragilidade da organização social, por uma crescente destruição dos recursos naturais, a
Universidade tem que atuar como propulsora e líder de processos de desenvolvimento, de
fortalecimento da cidadania, enfim, ser reconhecida como instituição a serviço da sociedade.
A Universidade Federal de Mato Grosso buscou em sua trajetória modelos acadêmicos
e administrativos inovadores que se acumularam em experiências que permitem, no momento,
propor um planejamento universitário mais amplo, objetivando o desenvolvimento do ensino,
pesquisa e extensão de forma mais crítica e comprometida com a construção de uma sociedade
mais justa, democrática e inclusiva.
Nesse sentido, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), regulamentado pelo
Decreto nº 9.235, de 15 de Dezembro de 2017, tem por objetivo identificar como a Instituição
de Ensino Superior influencia o ambiente em que está inserida, por meio dos seus princípios,
missão, visão, diretrizes, objetivos e atividades acadêmicas que realiza.
O PDI 2019-2023 da UFMT define as diretrizes norteadoras das ações institucionais,
compostas de objetivos, metas e indicadores, que conduzirão o processo de desenvolvimento
da universidade para os próximos cinco anos. O plano foi elaborado por meio de um processo
democrático, oportunizando a participação da comunidade interna e externa.
O documento está organizado em quatro eixos, alinhados às políticas institucionais
integrantes do Projeto Político-Pedagógico, sendo eles: Ensino, que contempla a graduação e a
pós-graduação; Pesquisa; Extensão e Gestão. Essa estrutura considera tanto a área-fim quanto
a área-meio da IES.
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2

MÉTODO

A construção do Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023 da UFMT dividiuse em duas etapas, sendo a primeira realizada por meio de um grupo de trabalho, que teve como
objetivo estudar o PDI anterior e estruturar as linhas gerais para a elaboração do novo Plano. A
segunda possuiu como atribuição a democratização do documento com a comunidade interna e
externa, tendo em vista a consulta às unidades administrativas e acadêmicas e demais
interessados, para definição dos objetivos, metas e indicadores e consolidação do documento
final.
A primeira etapa constituiu-se das seguintes ações:
1) Constituição do grupo de trabalho para realização de estudos que subsidiaram o novo
Plano. Este grupo foi composto por representantes da Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação (PROEG), Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação (PROPG), PróReitoria de Pesquisa (PROPEq), Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência
(PROCEV), Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), Escritório de Projetos e
Processos (EPP) e Auditoria Interna (AUDIN);
2) Divisão do Grupo de Trabalho em subgrupos para tratar de temas específicos: um para
construção do Projeto Político Pedagógico Institucional (PPPI) e outro para elaboração
do Diagnóstico Institucional;
3) Estruturação dos eixos temáticos norteadores do planejamento institucional e
proposição de alguns objetivos gerais, baseados no diagnóstico do PDI anterior;
4) Criação de uma segunda Comissão, que acompanhou os trabalhos até a publicação do
PDI;
5) Organização e Proposição de Documento base para elaboração do PDI.
Já a segunda etapa de elaboração do PDI dividiu-se nas seguintes atividades:
1) Abertura do Plano base de objetivos, metas e indicadores, disponibilizado às
unidades acadêmicas para discussão e inclusão de informações;
2) Disponibilização das informações no site do PDI para possibilitar a socialização e a
contribuição da sociedade no processo de construção do Planejamento Estratégico
da instituição;
3) Estruturação do documento final e encaminhamento ao Conselho Universitário para
deliberação.
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Em relação ao diagnóstico, foram consultadas as unidades administrativas para se
elaborar a avaliação dos gestores sobre o PDI vigente, com o intuito de buscar compreender a
situação atual da IES e o estágio de evolução do Plano anterior. Em seguida, foi elaborada a
matriz SWOT da UFMT, identificando as forças e fraquezas presentes no ambiente interno e
as oportunidades e ameaças advindas do ambiente externo. A partir desse resultado, foram
delineadas as ações futuras.
A elaboração do PPPI contou, no primeiro momento, com a participação da PROEG,
PROPG, PROCEV e PROPEq, sob a coordenação da PROPLAN, que atuou como interlocutora
e conciliadora no processo. Posteriormente, foram inseridas no diálogo as demais Pró-Reitorias
e Secretarias. Destacamos que a política posteriormente foi encaminhada à Reitoria,
responsável pela consolidação do Projeto.
Todos os documentos elaborados foram disponibilizados à comunidade interna, que
puderam analisar e propor sugestões para que o plano atendesse aos diversos setores da
instituição.
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3

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

A Universidade Federal de Mato Grosso, para elaboração do seu Plano de
Desenvolvimento Institucional, baseou-se no Decreto nº 9.235, de 15 de Dezembro de 2017,
que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições
de educação superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema
federal de ensino; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996); no
Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei n.º 13.005, de 25 de junho de 2014; no
Plano Nacional de Pós-graduação 2011-2020; na Política Nacional de Extensão; no Plano
Nacional de Assistência Estudantil; no Plano Plurianual 2016-2019; na Política Nacional de
Desenvolvimento de Pessoal, instituída pelo Decreto nº 5.707/2006; no Plano de carreira dos
professores do magistério superior, regido pela Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012; no
plano de carreira dos cargos Técnico-Administrativos em Educação, discriminado na Lei nº
11.091, de 12 de janeiro de 2005 e Decreto nº 5.824, de 29 de junho de 2006; no Instrumento
de Avaliação Institucional Externa, que subsidia os atos de credenciamento, recredenciamento
e transformação da organização acadêmica (presencial); no Relatório de Auditoria Anual de
Contas da Controladoria Regional da União no Estado de Mato Grosso; no Plano de Logística
Sustentável da UFMT; no Plano Estratégico de Tecnologia da Informação da UFMT (20132018); no Documento de Referência para Elaboração do Plano de Desenvolvimento
Institucional, elaborado pelo Grupo de Trabalho FORPDI, do Fórum Nacional de Pró-Reitores
de Planejamento e Administração; no PDI da UFMT 2013-2018; e nos PDIs de outras
Universidades. Tendo em vista que a UFMT está inserida no Sistema Estadual de Ensino, com
o papel de contribuir para as políticas do estado, utilizou ainda como documento de referência
a Lei Complementar nº 49/1998.
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4

RESULTADOS DO PDI ANTERIOR
A Universidade Federal de Mato Grosso trabalhou na implementação do seu Plano de

Desenvolvimento Institucional desde 2013, sendo que, mediante consulta às Pró-Reitorias,
constatou-se que as ações realizadas nos últimos anos estão em aderência com o PDI, conforme
pode ser verificado no diagnóstico disponível no link.
Percebeu-se, ainda, que foram desenvolvidas ações específicas para o atendimento de
quase todas as metas descritas, destacando-se a adequação dos Projetos Pedagógicos de todos
os cursos às novas diretrizes curriculares emanadas pelo Conselho Nacional de Educação, bem
como a criação de 16 novos cursos de graduação, sendo 07 em Cuiabá; 03 em Rondonópolis;
01 em Sinop e 05 no novo campus universitário de Várzea Grande, totalizando 553 novas vagas
de entrada nesse período.
Outro fator relevante foi o aumento da oferta de cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu
na IES, que, no período de 2013 a 2017, criou nove cursos de mestrado acadêmico, seis cursos
de mestrado profissional e sete cursos de doutorado.
Com relação à pesquisa, durante os anos de 2013 a 2017, foram ofertadas foram
ofertadas 3.009 bolsas, sendo 2.812 para o PIBIC, 92 para o PIBITI (Inovação Tecnológica),
30 para o PIBIC-Af (Ação Afirmativa) e 75 para o PIBIC-EM (Ensino Médio).
No campo da extensão universitária, foram desenvolvidas 515 atividades de extensão
no ano de 2013; já em 2018, foram executadas 1.347 atividades de extensão, um aumento de
162% no período analisado.
Visando ampliar e fortalecer a Educação a Distância, no ano de 2016 foi criada a
Secretaria de Tecnologia Educacional (SETEC), que englobou a Coordenação da UAB/UFMT,
e hoje oferece estrutura física, técnica e pedagógica para a execução de cursos na modalidade a
distância. Com o intuito de proporcionar maior interação entre a comunidade acadêmica,
especialmente das áreas de licenciatura, e as diversas entidades de ensino fundamental e médio,
a Universidade aderiu ao Programa de Formação Continuada voltado aos Profissionais da
Educação Básica, coordenado pelo COMFOR-UFMT, que chegou a atender 14.538 cursistas,
distribuídos em nove cursos no ano de 2014.
A UFMT conta com o PNAES para suas ações de assistência estudantil. Até o ano de
2018, esse programa não sofreu contingenciamento, o que permitiu à instituição dar
continuidade ao projeto de acesso e permanência dos estudantes. Além disso, a instituição conta
com os programas de tutoria e monitoria, almejando o sucesso acadêmico dos discentes.
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No que diz respeito à qualificação dos professores, manteve-se a aprovação de
afastamento integral (quando o curso se dá fora da sede) ou parcial (quando a formação ocorre
na instituição) para qualificação stricto sensu (mestrado e doutorado). Quanto à formação do
corpo administrativo, houve um crescimento do índice de afastamento para qualificação stricto
sensu, o que ocorreu em virtude da criação do Programa de Qualificação dos Servidores
Técnico-Administrativos em Educação (PQSTAE) e de legislação específica para a finalidade
de formação.
No que se refere à expansão universitária, em 2012, foi feito um esforço institucional
para a implantação do campus universitário de Várzea Grande, que resultou na criação do
campus em 2014, ofertando vagas em cinco cursos de graduação na área de Engenharia. Essas
ações propiciaram um avanço quantitativo e qualitativo para a UFMT, como a ampliação da
infraestrutura física, de pessoal, técnica e acadêmica, e manutenção da qualidade de ensino,
considerando os critérios do MEC, com a manutenção da nota 4 no índice Geral de Cursos.
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5

PERFIL INSTITUCIONAL

5.1

Breve histórico da Universidade Federal de Mato Grosso

A Universidade Federal de Mato Grosso, com sede em Cuiabá, capital do Estado, foi
fundada em 10 de dezembro de 1970, através da Lei n.º 5.647. Formada, inicialmente, pela
junção da Faculdade de Direito e do Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá, a Universidade
conquistou na primeira década de sua existência alguns avanços em termos de estrutura física
de seu campus e a criação de seus primeiros centros de ensino: Ciências Sociais, Ciências
Exatas e Tecnológicas, Ciências Agrárias e Ciências Biológicas.
Figura 1 – Vista aérea da UFMT 1975

Fonte: SECOMM.

Nas décadas de 1980 e 1990, paralelamente à expansão do campus de Cuiabá, a
Universidade iniciou o processo de interiorização. Em 1980, deu-se a integração do Centro
Universitário de Rondonópolis, na época vinculado à Universidade do Estado de Mato Grosso,
sediada em Campo Grande – MS, quando foi criado o Centro Pedagógico de Rondonópolis.
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Em 1981, foi implantado o Centro Pedagógico de Barra do Garças, constituindo-se a célula
inicial do atual campus do Araguaia. Foi ainda, na década de 1980, que a UFMT instalou o
Hospital Universitário Júlio Müller, que se tornou importante referência e apoio para os cursos
da área da saúde.
Figura 2 – Campus Universitário de
Rondonópolis

Fonte: SECOMM.

Figura 3 – Campus Universitário do
Araguaia (Barra do Garças)

Fonte: SECOMM.

Figura 4 – Hospital Universitário Júlio Müller

Fonte: SECOMM.

No início da década de 1990, com o intuito de expandir o processo de interiorização, a
UFMT criou, na cidade de Sinop, o Núcleo Pedagógico Norte Mato-Grossense, que veio a
tornar-se o Centro Universitário de Sinop.

21

Figura 5 – Campus Universitário de Sinop

Fonte: SECOMM.

A Universidade, conseguiu, nos últimos anos, expressiva ampliação de suas atividades
através da adesão a Programas Federais, que permitiram o fortalecimento de suas atividadesfim, sobretudo a maior oferta de cursos e a ampliação do número de vagas para o ensino de
Graduação e Pós-Graduação.
Neste processo, destaca-se a adesão aos Programa de Apoio a Planos de Reestruturação
e Expansão das Universidades Federais – REUNI, instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de
abril de 2007, que possibilitou a criação de novos cursos, a ampliação de vagas e a expansão e
melhoria da infraestrutura física, além da aquisição de equipamentos laboratoriais, entre outros.
Dentro da Expansão Universitária, ressalta-se ainda, a ampliação do ensino médico no país,
com a criação dos cursos de Medicina no campus de Sinop e de Rondonópolis em 2012, com
início em 2014.
No mesmo ano, a UFMT foi contemplada com um novo Campus Universitário no
município de Várzea Grande, em fase de construção, com 5 cursos de graduação que integram
o Instituto de Engenharia.
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Figura 6 – Campus Universitário de Várzea Grande

Fonte: SECOMM.

Em função da Expansão Universitária, a UFMT tem ampliado o número de Institutos e
Faculdades para melhorar a eficiência administrativa e acadêmica. Em 2016, foram criadas
quatro unidades, sendo um Instituto (Instituto de Geografia, História e Documentação – IGHD)
e três Faculdades (Faculdade de Geociências – FAGEO, Faculdade de Medicina Veterinária –
FAVET e Faculdade de Comunicação e Artes – FCA). Foram criadas ainda duas novas
Secretarias (Secretaria de Infraestrutura – SINFRA e Secretaria de Tecnologia Educacional –
SETEC), cuja finalidade é melhorar a eficiência dos serviços da área-meio.
A UFMT, comprometida com a realidade social em que se insere, tem intensificado
esforços para promover a formação de estudantes de diferentes áreas do estado, o que tem sido
viabilizado pela oferta de cursos na modalidade a Distância, os quais já envolveram cerca de
80 municípios, alguns distantes mais de 800 Km de Cuiabá.
Figura 7 – UFMT no Estado de Mato Grosso

Fonte: PROPLAN/UFMT.
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Em 2018, a UFMT conta com mais de 23.000 alunos, distribuídos em 106 cursos de
graduação presencial, 11 cursos de graduação e pós-graduação a distância, e 52 programas de
pós-graduação stricto sensu, ofertados em seus 32 Institutos e Faculdades. Conta ainda com
1864 professores, 1585 técnicos administrativos e 899 terceirizados. Na pesquisa, registrou
1430 projetos em 2018, integrando redes nacionais e internacionais de investigação. Já na
extensão, houve o registro de 1.347 atividades de extensão em execução no ano de 2018.
Pode-se observar que, nos últimos anos, houve um incremento na quantidade de cursos
ofertados, bem como de estudantes matriculados, tanto na graduação quanto na Pós-Graduação
Stricto Sensu, como demonstrado no Gráfico 1 e na Tabela 1. Isso se deve ao esforço
institucional em desempenhar o seu papel social, que é formar e qualificar profissionais nas
diferentes áreas e produzir conhecimento e inovações tecnológicas e científicas que contribuam
para o desenvolvimento regional. Para atender esta demanda, houve um aumento de servidores
técnico-administrativos e docentes, conforme Tabela 2.
Gráfico 1 – Número de cursos de graduação, mestrado e doutorado 2010-2017
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Fonte: Anuários Estatísticos UFMT – Anos 2012, 2014, 2017
* Graduação presencial.
** Mestrado acadêmico.

Tabela 1 – Número de matrículas nos cursos de graduação, mestrado e doutorado - 2010-2017
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Graduação*

18.090

19.231

20.006

18.929

18.802

18.921

19.255

19.893

Mestrado**

1.147

1.338

1.496

1.506

1.513

1.532

1.538

1.581

342

481

660

594

127
182
220
328
Doutorado
Fonte: Anuários Estatísticos UFMT – Anos 2012, 2014, 2017.
* Graduação presencial.
** Mestrado acadêmico.
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Tabela 2 – Número de docentes e técnicos administrativos - 2010-2017
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.450

1493

1.508

1.670

1.736

1.792

1.802

1.823

1567
1525
1498
1.554
Técnicos
Fonte: Anuários Estatísticos UFMT – Anos 2012, 2014, 2017.
* Graduação presencial.
** Mestrado acadêmico.

1.603

1.581

1.603

1.574

Docentes

A Universidade Federal de Mato Grosso busca contribuir para o desenvolvimento
regional, com base na interlocução permanente com a sociedade mato-grossense, concebendose como elemento constitutivo dos processos de construção de uma identidade social. Essa
concepção exige, como condição, uma produção de conhecimento inovador e crítico, o que
pressupõe respeito à diversidade e ao pluralismo, sobretudo o empenho na luta pela
fortalecimento, ampliação e afirmação da autonomia universitária.

5.2

Finalidade

Por meio do ensino, pesquisa e extensão, a UFMT projeta-se como uma universidade
comprometida com políticas públicas que atendam aos anseios da população do estado de Mato
Grosso e região, 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.

5.3

Missão

Formar e qualificar profissionais nas diferentes áreas, produzir conhecimentos e
inovações tecnológicas e científicas que contribuam significativamente para o desenvolvimento
regional e nacional.

5.4

Visão de futuro
Tornar-se referência nacional e internacional como instituição multicampi de qualidade

acadêmica, consolidando-se como marco de referência para o Desenvolvimento sustentável da
região central da América do Sul, na confluência da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal.
25

5.5

Princípios

I - Caráter público, ensino gratuito, em face à responsabilidade do Estado de assegurar receitas
necessárias à realização dos seus objetivos institucionais;
II - Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, bem como a universalidade de
conhecimentos e fomento à interdisciplinaridade;
III - Estrutura interna democrática, fundamentada em critérios estabelecidos pelos Conselhos e
Colegiados representativos, visando à expressão e participação na gestão, nas decisões, na
produção e socialização do saber, para todas as correntes políticas, ideológicas e técnicas;
IV - Compromisso de garantir qualidade no cumprimento da atividade fim da Universidade,
através de avaliação institucional, submetida aos cursos periodicamente;
V - Compromisso com a democracia social, econômica, política e cultural da sociedade,
somando esforços junto às entidades que objetivam a sua implantação;
VI - Intercâmbio com Universidades e Instituições científicas, culturais, educacionais e
artísticas, nacionais e internacionais.
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5.6

Objetivos e Metas

Tabela 3 – Objetivos e metas do Eixo Ensino
Objetivo 1: Melhorar a qualidade do ensino de graduação
Meta

Situação
Atual
2018

Período/Quantificação
2019

2020

2021

2022

Indicador
2023

Descrição

1

Manter os Projetos
Pedagógicos dos
Cursos de
Graduação
atualizados

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Porcentagem de
PPCs com análise
finalizada pela
GNPP

2

Elevar o número
de cursos de
graduação com até
10% de carga
horária para
extensão

-

30%

60%

90%

100%

100%

Porcentagem de
cursos com
curricularização
implementada

3

4

Elevar o número
de egressos
participantes do
Programa de
Acompanhamento
Elevar programas
consolidados de
apoio à
permanência e à
iniciação científica
por meio de ações
de qualificação de
competências
(mobilidade,
tutoria, monitoria,
PET, PIBID,
Residência
Pedagógica,
Programa de
Iniciação
Científica e
outros)

-

1.754

100

1.775

150

1.856

200

1.880

250

2.029

300

2.056

Método de
Cálculo
(∑ de PPCs com
análise finalizada/
Número total de
cursos de
graduação) x 100
(∑ de cursos de
graduação com
curricularização
implementada /
Número total de
cursos de
graduação) x 100

Recursos
Órgão
Responsável

Orçamento

PROEG
UNIDADES
ACADÊMICAS

X

PROEG
PROCEV
UNIDADES
ACADÊMICAS

X

Quantidade de
egressos
participantes do
Programa de
Acompanhamento

∑ de egressos
participantes do
Programa de
Acompanhamento

PROEG

X

Quantidade de
estudantes ou
bolsas de
programas
consolidados

∑ de estudantes
ou bolsas de
programas
consolidados

PROEG
PROPEq

X

Editais

Projetos

X

X

Outros
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5

Elevar o número
de docentes
participantes de
Cursos e Fóruns
de Formação e
Capacitação
Institucionais

6

Elevar a cobertura
de estudantes
demandantes da
Assistência
Estudantil

7

Elevar os
atendimentos
discentes nos
Restaurantes
Universitários

8

9

Elaborar estudo
avaliativo sobre os
impactos das
ações afirmativas
Elevar o número
de cursos de
graduação com
sistema de
autoavaliação
regulamentado
internamente

10

Elevar o conceito
preliminar dos
cursos junto ao
INEP

11

Ampliar o
acompanhamento
discente do ponto
de vista da saúde
mental

182

13%

191

15%

200

17%

210

19%

220

21%

231

23%

Quantidade de
docentes
capacitados em
docência

∑ de docentes
capacitados em
docência

PROEG
CDH/SGP
PROCEV

X

Porcentagem de
cobertura das
ações da AE

(∑ de estudantes
atendidos por
auxílio, bolsas e
serviços / Total de
estudantes que
realizaram a
demanda) x 100

PRAE
PROEG

X

Total de refeições
servidas pelos
RUs nos campi da
UFMT (café-damanhã, almoço,
jantar) por ano

PROAD
PRAE

X

1.539.027

1.554.417

1.569.961

1.585.661

1.601.518

1.617.533

Quantidade de
refeições servidas
anualmente pelos
RUs nos campi da
UFMT (café-damanhã, almoço,
jantar)

-

-

1

-

1

-

Estudo elaborado

Estudo finalizado

PRAE

X

100%

Percentual de
cursos de
graduação com
sistema de
autoavaliação

(∑ de cursos de
graduação com
sistema de
autoavaliação
regulamentado /
Total de cursos de
graduação) x 100

PROEG
SETEC
CPA
UNIDADES
ACADÊMICAS

X

4,00

Quantidade de
cursos avaliados,
por ano pelo ciclo
avaliativo

Média aritmética
dos cursos
avaliados, por
ano, pelo ciclo
avaliativo

PROEG
UNIDADES
ACADÊMICAS
SINFRA
SGP
PROPLAN

X

20%

Porcentagem da
demanda atendida

(Total de
atendimentos /
Total da
demanda) x 100

PRAE

X

30%

3,38
(Ano Base
2017)

6%

50%

3,60

10%

70%

3,70

15%

90%

3,80

15%

100%

3,90

20%

X

X
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Objetivo 2: Ampliar a oferta de egressos no mundo do trabalho
Meta

Situação
Atual
2018

79%
1

2

Elevar o número
de egressos dentro
do período
mínimo de
integralização

3

Manter os
programas de
ações afirmativas

5

2019

82%

2020

85%

2021

88%

Indicador

2022

91%

2023

Descrição

94%

Percentual de
vagas ocupadas
para os cursos de
graduação
presencial

60%

Percentual de
vagas ocupadas
para os cursos de
graduação EaD

Elevar o número
de vagas ocupadas
50%

4

Período/Quantificação

Consolidar a
implementação do
Programa de
Inclusão
Quilombola
(PROINQ)
Elaborar estudo
para continuidade
do Programa de
Inclusão Indígena
(PROIND)

39%

60%

41%

60%

43%

60%

45%

60%

47%

50%

Percentual de
egressos em
cursos de
graduação

Método de
Cálculo

Órgão
Responsável

Orçamento

(Total de vagas
ocupadas / Total
de vagas
ofertadas) x 100

PROEG
STI
UNIDADES
ACADÊMICAS

X

(Total de vagas
ocupadas / Total
de vagas
ofertadas) x 100

SETEC
PROEG
STI
UNIDADES
ACADÊMICAS

X

PROEG
SETEC
UNIDADES
ACADÊMICAS

X

(Número de
diplomados no
ano / Número
total de
ingressantes com
base na
integralização de
cada curso) x 100
Número anual de
Ingressantes
AF/Total de
ingressantes no
ano

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Percentual
mínimo de
ingressantes AF
em 50%

60

60

100

100

100

100

Quantidade de
vagas preenchidas

∑ de vagas
preenchidas

Estudo elaborado

Estudo finalizado
e novo Projeto
apresentado ao
Órgão Colegiado
Superior

-

1

1

-

-

-

Recursos
Editais

Projetos

Outros

X

Parcerias

PRAE

PRAE
PROAD

PRAE
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Objetivo 3: Cooperar para melhoria da qualidade do ensino fundamental e médio no Estado
Meta

Situação
Atual
2018

1

2

Criar uma
instância
institucional
colegiada visando
promover a
articulação entre
Universidade e a
rede pública de
ensino
fundamental e
médio.
(Portaria CAPES
nº 158, de 10 de
Agosto de 2017)
Elevar parcerias
com as redes
públicas de
educação para
oferta de cursos de
graduação por
meio da
modalidade a
distância.

-

4

Período/Quantificação
2019

-

5

2020

1

5

2021

-

5

Indicador

2022

-

5

2023

-

5

Descrição

Criação de
instância de
articulação entre
Universidade e
rede pública de
ensino
fundamental e
médio

Quantidade de
parcerias com a
rede pública para
ofertas de cursos
de graduação EaD

Método de
Cálculo

Instância com
portaria emitida

∑ de parcerias
firmadas com a
Universidade

Recursos
Órgão
Responsável

Orçamento

REITORIA
PROEG
PROPG

X

SETEC
PROEG
UNIDADES
ACADEMICAS

Editais

X

Projetos

Outros

X

TED/CAP
ES,
possíveis
convênios
com a
rede
pública
com
interveniê
ncia da
fundação
Uniselva
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Objetivo 4: Consolidar a pós-graduação da UFMT nos diferentes campi
Meta

1

Situação
Atual

Indicador

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Acadêmic
os
3,5

3,5

3,5

3,83

3,83

3,83

Elevar o conceito
CAPES para a
Pós-graduação da
UFMT

Reduzir o tempo
de integralização
dos estudantes dos
PPGs

Descrição

Índice de
conceitos dos
PPG’s

Profission
ais
4,11

2

Período/Quantificação

Até 24
meses:
29,15%
De 25 a 30
meses:
59,85%
Mais de 30
meses:
11%
Até 48
meses:
37,65%
De 49 a 60
meses:
60%
Mais de 60
meses:
2,35%

4,11

4,11

4,5

4,5

4,5

31%

31,5%

32%

32%

32%

61%

61,5%

62%

62%

62%

08%

07%

06%

06%

06%

38%

38%

40%

42%

42%

59,45%

59,45%

58%

56%

56%

2,55%

2,55%

2%

2%

2%

Método de
Cálculo
∑ dos conceitos
de todos os cursos
de mestrado e
doutorado
acadêmicos
(incluindo em
rede)
independente da
nota / total dos
cursos de
mestrado e
doutorado
(incluindo em
rede)
∑ dos conceitos
de todos os cursos
de mestrado
profissional / total
de cursos de
mestrado
profissional

Recursos
Órgão
Responsável

Orçamento

Editais

PROPG
PROPEq
UNIDADES
ACADÊMICAS

X

X

Percentual do
tempo de
integralização dos
cursos de
mestrado em três
faixas de
temporalidade

(∑ meses ativos
de curso dos
egressos de
mestrado /
Quantidade de
defesas de
mestrado no
período) x 100

PROPG
UNIDADES
ACADÊMICAS

X

Percentual do
tempo de
integralização dos
cursos de
doutorado em três
faixas de
temporalidade

(∑ meses ativos
de curso dos
egressos de
doutorado /
Quantidade de
defesas de
doutorado no
período) x 100

PROPG
UNIDADES
ACADÊMICAS

X

Projetos

Outros
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Objetivo 5: Internacionalizar e integrar a pós-graduação
Meta

Situação
Atual
2018

21

1

2019

27

2020

35

2021

Indicador

2022

48

53

2023

Elevar o número
de pesquisadores
de outras
instituições na
UFMT

265

32

271

38

51

278

284

64

287

Descrição

Método de
Cálculo
Total de alunos de
pós-graduação da
UFMT que
retornaram de
mobilidade
internacional no
período

Recursos
Órgão
Responsável

Orçamento

Editais

Projetos

PROPG
SECRI
UNIDADES
ACADÊMICAS

X

X

X

64

Quantidade de
alunos de pósgraduação da
UFMT que
realizaram
mobilidade

71

Quantidade de
alunos de pósgraduação de
outras
instituições
internacionais
que realizaram
mobilidade na
UFMT

Total de alunos de
pós-graduação de
outras instituições
com mobilidade
finalizada no
período

PROPG
SECRI
UNIDADES
ACADÊMICAS

X

X

X

291

Quantidade de
pesquisadores de
outras
instituições na
UFMT

∑ dos
pesquisadores que
retornaram às suas
instituições de
origem (nacionais
ou internacionais)
no período

PROPG
PROPEQ
SECRI

X

X

X

Elevar o
quantitativo de
alunos em
mobilidade
internacional
27

2

Período/Quantificação

Outros

Objetivo 6: Aumentar a inclusão na pós-graduação
Meta

Situação
Atual
2018

18

1

Período/Quantificação
2019

25

2020

34

2021

47

Indicador

2022

123

2023

123

Quantitativo de
vagas ofertadas
para ação
afirmativa na
pós-graduação
em nível de
mestrado

48

Quantitativo de
vagas ofertadas
para ação
afirmativa na
pós-graduação
em nível de
doutorado

Elevar a oferta de
vagas para ações
afirmativas na
pós-graduação
1

3

7

10

48

Descrição

Método de
Cálculo
Total de vagas para
ação afirmativa
ofertadas na pósgraduação em nível
de mestrado em
editais de seleção
para entrada de
alunos no período
Total de vagas para
ação afirmativa
ofertadas na pósgraduação em nível
de doutorado em
editais de seleção
para entrada de
alunos no período

Recursos
Órgão
Responsável

Orçamento

PROPG
PRAE

X

PROPG
PRAE

X

Editais

Projetos

Outros
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Tabela 4 – Objetivos e metas do Eixo Pesquisa e Inovação
Objetivo 1: Estimular a pesquisa e a inovação relacionadas ao bem-estar social de toda sociedade brasileira e às necessidades regionais
Meta

1

Elevar o número
de publicações

Situação
Atual

Período/Quantificação

Indicador
Método de
Cálculo
Total de
publicações nas
bases de dados
disponíveis no
DI/CNPq e Portal
de Periódicos
CAPES

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Descrição

2.901

2.988

3.137

3.357

3.659

4.098

Quantidade de
Publicações

Total de grupos
de Pesquisa ativos
certificados
(DPG/CNPq)

Recursos
Órgão
Responsável

Orçamento

Editais

Projetos

PROPEQ
PROPG

X

X

X

X

X

X

X

PROPEQ
SETEC
EIT
UNIDADES
ACADÊMICAS
PROPEQ
SETEC
EIT
UNIDADES
ACADÊMICAS

2

Ampliar o número
de grupos de
pesquisa

412

433

467

514

576

656

Quantidade de
Grupos de
Pesquisa
certificados

3

Ampliar o número
de projetos de
pesquisa

1.430

1502

1577

1687

1839

2059

Quantidade de
projetos de
pesquisa

∑ de projetos de
pesquisa
cadastrados

4

Elevar o número
de projetos
interinstitucionais

12

14

16

18

20

22

Quantidade de
Programas de
Pós-graduação
interinstitucionais

Total de
Programas
interinstitucionais
no período

8

9

10

11

12

5

Elevar o número
de propriedade
intelectual da
UFMT

25

33

37

42

47

X

X

4

5

6

7

Total de
Propriedade
Intelectual (PI)
registradas

EIT

3

Quantidade de
Propriedade
Intelectual (PI)
registradas na
UFMT

4

5

8

9

10

2

4

5

8

9

X

X

2

4

5

8

Total de
organizações
graduadas criadas
na UFMT

EIT

1

Quantidade de
organizações
graduadas criadas
na UFMT

17

18

19

20

21

6

Elevar a criação de
organizações
graduadas com
tecnologias
inovadoras na
UFMT

Marca
6
Patente
17
Software
0
Préincubadas
0
Incubadas
0
Graduadas
1
EJ’s
12

PROPG
UNIDADES
ACADÊMICAS

X

Outros
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7

Elevar a
quantidade de
publicações da
Editora por meio
de Editais para
pesquisadores
vinculados à
UFMT

10

12

14

16

18

20

18

20

25

30

35

40

Quantidade de
publicações com
o selo da
EdUFMT por
meio de
grupos/projetos de
pesquisa (com
financiamento)
Quantidade de
publicações com
o selo da
EdUFMT por
meio de editais
internos para
pesquisadores

Total de
publicações com
o selo da
EdUFMT por
meio de
grupos/projetos de
pesquisa (com
financiamento)
Total de
publicações com
o selo da
EdUFMT por
meio de editais
internos para
pesquisadores

X

EdUFMT

EdUFMT

X

X
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Tabela 5 – Objetivos e metas do Eixo Extensão
Objetivo 1: Fortalecer a extensão universitária como processo acadêmico, cultural e científico articulado com a sociedade
Meta

Situação
Atual
2018

1

2

3

4

5

Elevar o número
de projetos de
extensão (cursos,
eventos,
programas)

Elevar o número
de ações no
âmbito da cultura
(cursos, eventos,
programas)
Manter e
consolidar o
número de ações
no âmbito do
esporte, lazer e
vivência (cursos,
eventos,
programas)
Elevar a oferta de
cursos de extensão
universitária em
plataformas de
cursos abertos em
ambiente virtual
(MOOCs)
Elevar a
integração através
do número de
projetos de
extensão inter e
extra campus

878

7

865

89

25

62

Período/Quantificação
2019

895

20

882

89

50

65

2020

913

20

899

89

100

68

2021

931

20

917

89

100

72

Indicador

2022

950

20

935

89

100

75

2023

Descrição

969

Quantidade de
projetos de
extensão
presenciais

Método de
Cálculo
∑ dos projetos de
extensão
presenciais
iniciados no
período
∑ dos projetos de
extensão EaD
iniciados no
período

Recursos
Órgão
Responsável

Orçamento

Editais

Projetos

PROCEV
SECRI
UNIDADES
ACADÊMICAS

X

X

X

SETEC
PROCEV
UNIDADES
ACADÊMICAS

X

X

Parcerias
externas

20

Quantidade de
projetos de
extensão EaD

954

Quantidade de
ações no âmbito
da cultura

∑ das ações no
âmbito da cultura
iniciados no
período

PROCEV
Campi fora de
Sede

X

X

89

Quantidade de
ações no âmbito
do esporte, lazer e
vivência

∑ das ações no
âmbito do esporte,
lazer e vivência
iniciados no
período

PROCEV
Campi fora de
Sede

X

X

X

Número de cursos
MOOCs

Número de cursos
MOOCs

SETEC
PROEG
SECOMM
PROCEV
UNIDADES
ACADÊMICAS

X

X

X

Projetos de
extensão
integrados inter e
extra campus

∑ dos eventos de
extensão
integrados inter e
extra campus no
ano de referência
dividido pelo ano
base

PROCEV
SETEC
Campi fora de
sede

X

X

100

78

Outros

X

Parcerias
externas

Parcerias
externas

Parcerias
externas
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6

Elevar a
integração através
do número de
ações inter e extra
campus no âmbito
da cultura

7

Elevar a
integração através
do número de
ações inter e extra
campus no âmbito
do esporte, lazer e
vivência

13

15

18

20

8

Elevar o número
de professores
proponentes de
atividades de
extensão

878

895

900

930

9

Elevar o número
de estudantes da
instituição
envolvidos na
organização e /ou
execução de
atividades de
extensão

116

4.792

118

5.907

120

6.025

122

6.146

126

Ações de
integração inter e
extra campus no
âmbito da cultura

22

25

Ações de
integração inter e
extra campus no
âmbito do esporte,
lazer e vivência

950

980

Quantidade de
docentes em
projetos de
extensão

6.394

Quantidade de
discentes em
projetos de
extensão

124

6.269

∑ das ações de
integração inter e
extra campus no
âmbito da cultura
no ano de
referência
dividido pelo ano
base
∑ das ações de
integração inter e
extra campus no
âmbito do
esporte, lazer e
vivência no ano
de referência
dividido pelo ano
base
Total de docentes
distintos como
coordenadores de
projetos de
extensão iniciados
no período
Total de discentes
distintos
envolvidos na
organização e /ou
execução de
projetos de
extensão iniciados
no período

PROCEV
Campi fora de
sede

X

X

Parcerias
externas

PROCEV
Campi fora de
sede

X

X

Parcerias
externas

PROCEV
UNIDADES
ACADÊMICAS

X

X

Parcerias
externas

PROCEV
UNIDADES
ACADÊMICAS

X

X

X

Parcerias
externas
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Tabela 6 – Objetivos e metas do Eixo Gestão
Objetivo 1: Fomentar a expansão do relacionamento da UFMT com parceiros externos
Meta

Situação
Atual
2018

1

2

Promover
divulgação nas
unidades
acadêmicas das
normativas
referentes à
Contratos,
Convênios e
Congêneres

Elevar número de
convênios,
contratos e
congêneres

-

479

Período/Quantificação
2019

-

528

2020

10%

538

2021

40%

545

Indicador

2022

70%

551

Método de
Cálculo

Órgão
Responsável

Orçamento

Total de Institutos
feita divulgação/
Total de Institutos
da UFMT

PROPLAN

X

557

Quantidade de
convênios,
contratos e
parcerias firmadas

∑ convênios,
contratos e
parcerias firmadas

PROPLAN
PROAD
PROEG
SETEC
PROPG
PROPEq
SINFRA
SECRI
EIT
PRAE
UNIDADES
ACADÊMICAS

X

10%

Valor monetário
de recursos
captados por meio
da realização de
exames,
concursos e
convênios

∑ Valor
monetário de
recursos captados
por meio da
realização de
exames,
concursos e
convênios no
período.

2023

100%

Descrição
Divulgação nas
unidades
acadêmicas das
normativas
referentes a
Contratos,
Convênios e
Congêneres

5%

3

Elevar captação de
recursos

3.309.207,
90

5%

5%

5%

Recursos
Editais

Projetos

X

X

Outros

Contratos,
convênios
e
congênere
s firmados
com
outras
instituiçõe
s

PROAD
PROPLAN

Objetivo 2: Evoluir os processos institucionais e seu acompanhamento
Meta

Situação
Atual
2018

1

Elevar a eficiência
e eficácia
administrativa
institucional

1

Período/Quantificação
2019

1

2020

3

2021

2

Indicador

2022

3

2023

Descrição

5

Quantidade de
estudos e
implementação de
metodologias e
planos

Método de
Cálculo
Número de
estudos e
implementação de
metodologias,
políticas e planos
concluída

Recursos
Órgão
Responsável

Orçamento

PROPLAN
PROAD
SINFRA

X

Editais

Projetos

Outros
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2

3

4

5

6

Catalogar e
padronizar
aquisições de
materiais de
consumo e bens
permanentes
Desenvolver as
competências
técnicas dos
servidores no
contexto
organizacional
Implementar o
modelo de
dimensionamento
da força de
trabalho técnicoadministrativa
Elaborar matriz de
dimensionamento
da força de
trabalho docente
que considere as
atividades de
ensino, pesquisa e
extensão das
unidades
acadêmicas
previstas na
Decisão
CONSUNI nº
07/2015
Implementar
Metodologia de
gerenciamento do
orçamento da Lei
Orçamentária
Anual (LOA) e
orçamento de
programas
internos integrados
ao planejamento
institucional

-

10%

20%

30%

40%

50%

Padronização
implantada

(∑ dos itens
materiais
padronizados e
catalogados / ∑
dos itens
licitados) x 100

-

-

-

-

50%

100%

Novo modelo de
avaliação de
desempenho
estruturado

Novo modelo de
avaliação de
desempenho
finalizado

SGP

X

-

-

-

-

50%

100%

Modelo elaborado

Modelo
implementado

SGP

X

-

50%

100%

-

-

-

Matriz elaborada

Matriz finalizada

Comissão
Específica
CONSUNI

X

-

-

1

-

-

-

Metodologia
elaborada

Metodologia
Implementada

PROPLAN

X

PROAD

X
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29

Quantidade de
processos
otimizados e/ou
automatizados

∑ de processos
otimizados e/ou
automatizados

EPP
STI
PROAD
PROEG
PROPG
PROCEV
PRAE
PROAD

12

Categorias de
documentos
geridos de acordo
com a tabela de
temporalidade e
de classificação

Gestão
documental
implementada

CAE/STI

X

PROAD

X

PROAD
SINFRA

X

7

Elevar a
otimização de
processos

8

Aprimorar a
gestão documental
de registro
acadêmico

9

Elevar
regularização
patrimonial dos
bens móveis

-

10%

20%

30%

40%

50%

Porcentagem de
regularização dos
bens móveis

10

Elevar
regularização dos
bens imóveis

-

5%

10%

15%

20%

25%

Porcentagem de
regularização dos
bens imóveis

11

2

15

4

18

22

6

25

8

10

(∑ dos bens
móveis
regularizados / ∑
dos bens móveis
total) x 100
(∑ dos bens
imóveis
regularizados / ∑
dos bens imóveis
total) x 100

X

Objetivo 3: Modernizar a Infraestrutura de TI
Meta

1

Executar a
ampliação da
cobertura de rede
sem fio nos campi
da UFMT

2

Executar projeto
para atualização
do acervo
tecnológico da
UFMT

Situação
Atual

Período/Quantificação

Indicador

2018

2019

2020

2021

2022

2023

20%

30%

40%

50%

60%

70%

-

-

-

1

-

-

Recursos

Método de
Cálculo

Órgão
Responsável

Orçamento

Instalação de
access point

AP’S Instalados /
AP’S Necessários

STI

X

Analisar as
demandas de
equipamentos de
TI, viabilizar
processo de
aquisição

Equipamentos
Adquiridos /
Equipamentos
Demandados

STI

X

Descrição

Editais

Projetos

X

X

Outros
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Objetivo 4: Melhorar a satisfação dos usuários em relação aos serviços prestados
Meta

1

Melhorar a
satisfação dos
usuários com os
sistemas

2

Aquisição
definitiva de
coleções de ebooks e outros
materiais digitais
de informação, ou
contratação para
acesso anual a
coleções ou bases
de dados de
materiais
informacionais
digitais.

3

Elevar a
manutenção
periódica dos
equipamentos
(refrigeração)

Situação
Atual

Período/Quantificação

Indicador

2018

2019

2020

2021

2022

2023

50%

60%

70%

80%

90%

95%

Aquisição
definitiva:
0 coleção.

Aquisição
definitiva
:1
coleção.

Aquisição
definitiva
:1
coleção.

Aquisição
definitiva
:1
coleção.

Aquisição
definitiva
:1
coleção.

Aquisição
definitiva
:1
coleção.

Contrataç
ão para
acesso
anual: 1
base de
dados.

Contrataç
ão para
acesso
anual: 2
base de
dados.

Contrataç
ão para
acesso
anual: 2
base de
dados.

Contrataç
ão para
acesso
anual: 2
base de
dados.

Contrataç
ão para
acesso
anual: 2
base de
dados.

Contrataçã
o para
acesso
anual: 1
base de
dados.

30%

100%

100%

100%

100%

100%

Descrição

Índice de
satisfação do
usuário com os
sistemas da STI

Materiais
adquiridos com
posse definitiva
ou contratados
(para acesso
periódico),
incorporados ao
acervo
obedecendo aos
critérios de
seleção definidos
pela Biblioteca
Central

Porcentagem de
equipamentos
com manutenção
realizada

Método de
Cálculo
Evolução anual
do índice de
satisfação do
usuário com os
sistemas da STI,
avaliado por
questionário
aplicado
periodicamente
por área / sistema,
com base em uma
avaliação
numérica
∑ do total de
materiais digitais
adquiridos
definitivamente e
incorporados ao
acervo da
Biblioteca
Central, a partir
de relatórios do
Sistema
Pergamum.
Estatísticas de
acesso e uso dos
materiais digitais
de informação
contratados e
disponibilizados
periodicamente
aos usuários da
Biblioteca Central
a partir de
relatórios e
consultas dos
próprios sistemas
(∑ de
equipamentos
com manutenção
realizada / Total
de equipamentos
da instituição) x
100

Recursos
Órgão
Responsável

Orçamento

STI

X

Biblioteca
Central

X

SINFRA

X

Editais

Projetos

Outros
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4

Reduzir a
quantidade de
ocorrências de
segurança (roubos,
furtos, acidentes,
tráfico de
entorpecentes,
agressões, danos
ao patrimônio)

88

87

84

82

79

76

Quantidade de
ocorrências
registradas

Total de
ocorrências
registradas no ano
de referência

SINFRA

X

Objetivo 5: Ampliar a comunicação institucional da UFMT
Meta

1

2

Elevar a
divulgação da
produção
científica,
utilizando as
diversas
plataformas de
comunicação
disponíveis
Implantar a
digitalização da
TVU

3

Reestruturar o
portal da UFMT

4

Criar campanhas
de divulgação e
circulação da
produção
bibliográfica da
Editora nas redes
de educação
básica por meio da
biblioteca do
professor/escola

Situação
Atual

Período/Quantificação

Indicador

2018

2019

2020

2021

2022

2023

29

43

58

72

86

96

Quantidade de
produções
divulgadas

50%

100%

-

-

-

-

Digitalização
implantada

30%

100%

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

Descrição

Reestruturação do
portal

Quantidade de
campanhas de
divulgação/circula
ção

Método de
Cálculo

Recursos
Órgão
Responsável

Orçamento

∑ de produções
divulgadas

SECOMM

X

Digitalização
implantada

SECOMM
PROAD
PROPLAN

X

Portal
reestruturado

SECOMM

X

Total de
campanhas de
divulgação/circula
ção

EdUFMT

X

Editais

Projetos

Outros

SEDUCMT, SECMT,
SEMED
etc.)
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Objetivo 6: Institucionalizar a gestão da sustentabilidade ambiental e a gestão do espaço físico
Meta

Situação
Atual
2018

-

1

Período/Quantificação
2019

1

2020

-

2021

Indicador

2022

-

-

2023

-

Criação e
implementação
das normas de
sustentabilidade
-

-

-

-

1

1

Descrição
Normatizar e
implementar a
Política de
Sustentabilidade
Ambiental e
Planos Setoriais
Normatizar e
implementar o
monitoramento da
aquisição, do uso
e destinação de
materiais e
resíduos

Método de
Cálculo

Órgão
Responsável

Orçamento

Norma
implementada

Comissão PLS
SINFRA
PROPLAN

X

Norma
implementada

PROPLAN
SINFRA
PROAD
EPP

X

2

Implantar o Plano
de Manutenção
Predial da UFMT

-

1

-

-

-

-

Plano elaborado

Plano implantado

3

Implantar a
Política de Gestão
do Espaço Físico
da UFMT

-

-

-

-

1

-

Política de gestão
do espaço físico
implantada

Política gestão do
espaço físico
implantada

4

Atualizar/Desenvo
lver os planos
diretores dos
campi da UFMT

1

Quantidade de
planos diretores
dos campi da
UFMT
atualizados e/ou
desenvolvidos

Número de planos
diretores
atualizados e/ou
desenvolvidos

1

1

1

1

1

Recursos

SINFRA
PROPLAN
PROAD
SINFRA
PROPLAN
STI
INSTITUTOS
FACULDADES
SINFRA
PROPLAN
PROREITORIAS
DOS CAMPI

Editais

Projetos

Outros

X

X

X

Objetivo 7: Desenvolvimento de Servidores
Meta

1

2

Elevar a
qualificação dos
servidores técnicoadministrativos
Elevar a
capacitação dos
servidores
docentes e
técnicoadministrativos

Situação
Atual

Período/Quantificação

Indicador

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Descrição

937

965

994

1023

1053

1085

Quantidade de
servidores
qualificados

1.528

872

915

960

1008

1058

Quantidade de
servidores
capacitados

Método de
Cálculo

Recursos
Órgão
Responsável

Orçamento

Total de
servidores
qualificados

SGP
PROPG

X

Total de
servidores
capacitados

SGP
SECRI

X

Editais

Projetos

Outros
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Objetivo 8: Promover a Gestão da Saúde e da Qualidade de Vida do Servidor
Meta

1

Elevar as ações de
educação em
saúde; natureza
preventiva

2

Elevar as ações de
prevenção de
acidentes, riscos e
agravos à saúde
física e mental dos
servidores

3

4

Elaborar o Laudo
Técnico das
Condições do
Ambiente de
Trabalho
(LTCAT)
Prevenir e
acompanhar a
saúde do servidor,
intervindo no
processo de
adoecimento,
através da
execução de
exames periódicos

Situação
Atual

Período/Quantificação

Indicador

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Descrição

2

2

3

3

4

4

Ações elaboradas

Método de
Cálculo

Recursos
Órgão
Responsável

Orçamento

Ações realizadas

SGP
ISC

X

X

2

2

3

3

4

4

Ações elaboradas

Ações realizadas

SGP
FANUT
ISC
FEF
FAEN
IE
FM

10%

30%

50%

70%

100%

-

Laudo elaborado

Laudo elaborado

SGP

X

5%

Percentual de
servidores que
fizeram exames
periódicos

(Total de
servidores que
fizeram exames
periódicos/ Total
de servidores da
instituição) x 100

SGP

X

-

-

-

-

-

Editais

Projetos

Outros

Objetivo 9: Promover a acessibilidade e a inclusão da pessoa com deficiência na UFMT
Meta

Situação
Atual
2018

1

Promover a
capacitação da
Comunidade
acadêmica para o
atendimento das
pessoas com
deficiência

363

Período/Quantificação
2019

399

2020

439

2021

483

2022

531

Indicador
2023

585

Descrição
Quantidade de
servidores
capacitados para
atendimento das
pessoas com
deficiência

Método de
Cálculo
Total de
servidores
capacitados para
atendimento das
pessoas com
deficiência

Recursos
Órgão
Responsável

Orçamento

SGP

X

Editais

Projetos

Outros
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2

Melhorar a
acessibilidade dos
sistemas

3

Ampliar o número
de equipamentos
acessíveis

4

Garantir prédios
com pelo menos
um acesso para
pessoas com
dificuldade de
locomoção

5

Garantir sanitários
acessíveis às
pessoas com
deficiência

6

7

Garantir o tráfego
de pessoas com
deficiências
visuais pelas
edificações do
Campus
Garantir o tráfego
de pessoas com
deficiências
visuais e com
dificuldade de
locomoção pelas
calçadas e
passeios do
Campus

5,5

-

90%

80%

15%

15%

5,9

1%

90%

80%

15%

15%

6,3

3%

90%

80%

15%

15%

6,6

5%

90%

80%

50%

50%

7

7%

100%

100%

100%

100%

Média de
acessibilidade
resultante da
Aplicação das
ferramentas de
validação de
acessibilidade

STI
Núcleo de
Acessibilidade/C
DH/SGP

X

(∑ de
equipamentos
acessíveis / ∑ de
PCD’s
matriculados na
instituição) x 100

STI
Núcleo de
Acessibilidade/C
DH/SGP

X

(∑ de edificações
acessíveis /
Número total de
edificações) x 100

SINFRA
PROPLAN

X

(∑ de edificações
acessíveis /
Número total de
edificações) x 100

SINFRA
PROPLAN

X

100%

Percentual de
edificações
acessíveis as
pessoas com
deficiência visual

(∑ de edificações
acessíveis /
Número total de
edificações) x 100

SINFRA
PROPLAN
SECOMM

X

100%

Percentual de
calçadas e
passeios
adaptados para o
tráfego de pessoas
com deficiência
visual e
dificuldade de
locomoção

(∑ de calçadas e
passeios
acessíveis /
Número total de
calçadas e
passeios) x 100

SINFRA
PROPLAN
SECOMM

X

7,2

9%

100%

100%

Índice de
validação de
acessibilidade aos
sistemas
Quantidade de
equipamentos
acessíveis, em
relação ao número
de PCD’s
matriculados na
instituição
Percentual de
edificações
acessíveis a
pessoas com
dificuldades de
locomoção
Percentual de
edificações com
banheiros
acessíveis as
pessoas com
dificuldade de
locomoção

X

X
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5.7

Áreas de atuação acadêmica

A Universidade Federal de Mato Grosso tem atuado firmemente, ao longo de seus 46
anos de existência, na formação, capacitação e atualização de recursos humanos; formando
indivíduos críticos e éticos, com uma base científica e humanística sólida, comprometidos com
intervenções transformadoras na sociedade e com o desenvolvimento socioeconômico regional
e nacional, assim como, contribuído com a difusão e produção científicas. Para tanto, atua nas
seguintes áreas de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Ciências da
Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Engenharias,
Linguística, Letras e Artes.
A diversidade de ambientes que ocorrem em Mato Grosso, aliada à sua localização na
área central do continente, abrem para o Estado um leque de oportunidades de investimentos
na agricultura, pecuária, agroindústria, indústria metalúrgica, turismo, infraestrutura, dentre
outras. A despeito do crescimento econômico e competitividade agrícola, a região central do
país defronta-se, ainda, com a necessidade premente de aumento da escolaridade média de sua
população, de melhoria e consolidação da infraestrutura de transportes e saneamento, de
redução das desigualdades sociais e regionais e de preservação ambiental, sob pena de
comprometer a auto sustentabilidade econômico-social pretendida pela sociedade local. A
formação de profissionais em nível superior, as reengenharias institucionais da gestão pública,
o uso de tecnologias modernas e não agressivas ao meio ambiente e novos modos de interação
econômica constituem alavancas seguras para a sustentabilidade do desenvolvimento
socialmente referenciado de Mato Grosso.
Nesta perspectiva, a UFMT coloca-se como parceira estratégica das redes de alianças
comprometidas com a sustentabilidade ambiental-econômico, social e política do
desenvolvimento regional do estado de Mato Grosso.
O contexto contemporâneo do desenvolvimento assenta-se fortemente na construção do
conhecimento científico, no fomento de novas ideias, na inovação tecnológica, nas soluções
inovadoras e na formação de quadros profissionais de qualidade para a sociedade, o que traz
inúmeros desafios postos e assumidos como prioritários pela Universidade Federal de Mato
Grosso.
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6

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL (PPPI)

6.1

Inserção regional

Fundada em 1970, a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), com sede em
Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, é referência no Estado, no ensino, na pesquisa e na
extensão universitária, tendo atuado firmemente, ao longo de seus 47 anos de existência, na
formação, capacitação e atualização de recursos humanos, assim como contribuído com a
difusão e produção do conhecimento nas mais diferentes áreas do conhecimento.
O Estado de Mato Grosso, de acordo com o último Censo de 2010, conta com uma
população de 3.035.122 pessoas e população estimada, para 2017 de 3.344.544. Desse total,
2.482.801(82%) está em situação domiciliar urbana e 552.32 (18%), rural. Em relação aos
outros Estados da federação o Mato Grosso ocupa o 19º lugar em contingente populacional.
Sua capital, Cuiabá, é a cidade mais populosa do Estado com 551.098 habitantes. A população
residente no Estado de 15 a 24 anos de idade, na faixa etária que compreende a universitária,
compõe 18,8% do total, 570.408 pessoas. A população de 15 a 19 anos é de 284.382 e as
matrículas do ensino médio somam 157.934 (2016). A característica étnico- racial da população
mato-grossense é de 55,2% de população parda, 36,7 de brancos, 7% de pretos e 1,1% de
indígenas.
A extensão territorial do Estado do Mato Grosso é de 903.202,446 km², terceira maior
área, em relação à outras unidades da Federação, encerrando em seus limites expressiva
diversidade física e sociocultural. A densidade demográfica é de 3,36 hab/km² e o Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH - 2010) no Estado é 0,725, 11º do Brasil. As fronteiras de
Mato Grosso se estendem a seis estados brasileiros, Amazonas, Pará, Tocantins, Goiás,
Rondônia, Mato Grosso do Sul e ao país vizinho, Bolívia. Essa configuração imprime em seu
contingente populacional a existência de cerca de 40 etnias indígenas, populações ribeirinhas e
quilombolas, e uma presença significativa de migrantes de outras regiões do Brasil. Destacamos
ainda a biodiversidade do estado, representada por três biomas: a Amazônia, Cerrado e o
Pantanal, este reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade pela Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em 2001. É importante frisar
que o estado de Mato Grosso, por localizar-se no centro do continente e na fronteira oeste
brasileira, ocupa estratégica posição geopolítica em relação à América do Sul. Sua importância
é, também, ressaltada por constituir-se em uma das principais vias de acesso aos estados da
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Amazônia brasileira. Com tais especificidades, coloca-se a potencialidade e a necessidade do
desenvolvimento de pesquisas e da produção do conhecimento científico em diferentes áreas
do conhecimento. Ao mesmo tempo em que exige da Universidade um posicionamento de
modo a atender as demandas de um cenário plural, valorizando as diversidades cultural e
ambiental.
A UFMT, comprometida com a realidade social em que se insere, tem intensificado
esforços para promover a formação de estudantes de diferentes áreas do estado, o que tem sido
viabilizado pela oferta de cursos na modalidade a Distância, os quais já envolveram cerca de
80 municípios, alguns distantes mais de 800 Km de Cuiabá.
Ao longo de sua existência, a UFMT tornou-se referência em ensino, pesquisa e
extensão, voltada para a construção do desenvolvimento sustentável, através de formas
inovadoras de articulação das potencialidades humanas e na cooperação com entidades de
diferentes esferas administrativas e da sociedade organizada.
A Universidade, em 2017, possui campi nos municípios de Rondonópolis, Pontal do
Araguaia, Barra do Garças, Sinop e Várzea Grande. Está presente em 26 polos de educação a
distância, tem uma base avançada de pesquisa no Pantanal, no município de Poconé, fazendas
experimentais em Santo Antônio do Leverger e em Sinop, dois hospitais veterinários (Cuiabá
e Sinop), o Hospital Universitário Júlio Muller, estações meteorológicas (Cuiabá e
Rondonópolis); herbário; biotério, zoológico, ginásio de esportes, parque aquático, museus,
cineclubes e teatro universitário.
A UFMT busca contribuir para o desenvolvimento regional, com base na interlocução
permanente com a sociedade mato-grossense, concebendo-se como elemento constitutivo dos
processos de construção de uma identidade social. Essa concepção exige, como condição, uma
produção de conhecimento inovador e crítico, o que pressupõe respeito à diversidade e ao
pluralismo, sobretudo o empenho na luta pelo fortalecimento, ampliação e afirmação da
autonomia universitária.
Visando desempenhar funções sociais relevantes, objetiva-se em ser uma instituição que
contribui para o desenvolvimento econômico e regional, preocupando-se com a preservação do
ecossistema, com a cultura e formação profissional, sendo referência em ensino, pesquisa e
extensão em todo o estado de Mato Grosso e região.
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6.2

Princípios filosóficos e técnico-metodológicos da UFMT

Os princípios da UFMT estão presentes em seu Estatuto. Em consonância com os
Princípios Institucionais, apresentamos os Princípios filosóficos e técnico-metodológicos,
destacando daqueles os elementos essenciais para a construção das Políticas Institucionais.

Indissociabilidade entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão:

É a articulação dialógica entre as três áreas-fim da universidade, pressupondo um
trabalho acadêmico e administrativo integrado e coletivo, considerando a relevância social e
científica das atividades de pesquisa e sua relação direta com as práticas acadêmicas, a extensão
universitária como articuladora entre ensino e pesquisa na relação transformadora entre
universidade e sociedade e o ensino como processo de construção e divulgação do
conhecimento.

Interdisciplinaridade:

A interdisciplinaridade deve se caracterizar pela interação de modelos teóricos e
metodologias, buscando consistência teórica e operacional que estruture o trabalho dos atores
do processo educacional presente no ensino, na pesquisa e na extensão. Pressupõe a formação
do sujeito na sua integralidade, tendo como principais indicadores a articulação entre as áreas
do conhecimento, a qualidade das relações interpessoais e a socialização do conhecimento.

Ética:

É a adoção de valores e práticas que visem o bem comum, a partir da promoção da
justiça social, liberdade, dignidade humana e solidariedade. A Ética na Universidade, manifesta
na realização de suas atividades fim, o ensino, a pesquisa e a extensão, bem como em seus
processos de gestão, deve visar a defesa e promoção dos direitos humanos e a adoção do
compromisso com a diminuição das desigualdades econômicas, sociais e culturais e o
desenvolvimento sustentável.
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Democracia:

O princípio da Democracia na Universidade se faz presente no compromisso com o
acesso à Educação Superior e com o enfrentamento das discriminações que o limitam. Também,
visa assumir a contextualização do conhecimento produzido e a participação do cidadão ou
comunidade como coprodutores de conhecimento, criando um vínculo entre universidade e
sociedade. A democracia interna alinha-se ao compromisso de responsabilidade social, na
defesa da liberdade acadêmica, no que diz respeito ao direcionamento das pesquisas
desenvolvidas, à definição de linhas de pesquisa, bem como de flexibilização curricular para o
ensino. A gestão democrática, exercitada nas instâncias consultivas e deliberativas da
Universidade, devem garantir o debate no espaço público, a fim de tornar transparente,
mensuráveis e reguláveis seus atos administrativos. A UFMT caracteriza-se como instituição
essencialmente e historicamente democrática e de caráter amplamente participativo.

Qualidade acadêmica:

A qualidade acadêmica está presente na produção e divulgação de conhecimento,
expressas na oferta dos curso de graduação e pós-graduação, na pesquisa e na extensão, em
diversas áreas de conhecimento, que estejam em consonância com as necessidades de
desenvolvimento regional, nacional e global e com a formação acadêmica profissional,
considerando a promoção e o desenvolvimento das possibilidades de novas aprendizagens e
adaptação às mudanças no mundo do conhecimento, do trabalho e da vida social, incorporando,
a formação para o empreendedorismo e a inovação.

Pluralidade:

O princípio da Pluralidade está diretamente relacionado ao princípio da Democracia, ao
estabelecer a necessidade de convivência e diálogo, considerando a natureza plural de ideias e
valores, as várias perspectivas teórico-metodológicas e políticas e as diversas formas de saber
produzidos historicamente no âmbito universitário e fora dele. Considera, ainda, o conflito e o
dissenso, como componentes do processo democrático, instigando o exercício da tolerância e
conduta ética na resolução de conflitos e na produção e divulgação do conhecimento.
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Equidade:

A equidade é um princípio que opera no enfrentamento das discriminações de ordem
racial, religiosa, sexual, comportamental, estética, geracional, cultural, política, no âmbito
acadêmico e fora dele. A igualdade e a diferença, conceitos opostos, se inter-relacionam no
princípio da equidade, na promoção da igualdade entre desiguais, a fim de promover e proteger
os direitos humanos e as liberdades de grupos ou indivíduos, independentemente de raça, sexo,
nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição.

Sustentabilidade:

A sustentabilidade socioambiental está diretamente relacionada com o equilíbrio entre
o crescimento econômico, equidade social e a proteção do ambiente. O campo do
desenvolvimento sustentável, incorpora a sustentabilidade ambiental, sustentabilidade
econômica e sustentabilidade sociopolítica, propondo o uso dos recursos naturais de forma
inteligente para que eles se mantenham no futuro. O princípio da sustentabilidade coloca à
pesquisa universitária, ao ensino e à extensão, o desafio de construir alternativas ao atual
modelo de produção e de consumo, que tem nas necessidades do mercado a sua principal
referência e que reduz a natureza à condição de objeto e o homem à condição de consumidor.
Exige, portanto, o investimento na produção de conhecimentos científicos e tecnológicos e na
inovação pautada na promoção da justiça social e no estabelecimento de relações mais
solidárias e responsáveis entre o homem e a natureza.

Autonomia Institucional:

A autonomia consiste na possibilidade e habilidade da instituição de organizar e
executar com liberdade um projeto político-pedagógico que tenha relevância para a sociedade.
Constitui um direito fundamental das instituições federais de ensino superior, estimulando a
liberdade de crítica e a racionalidade na aplicação dos recursos. A autonomia institucional
envolve: autonomia científica, didática, administrativa e de gestão financeira, consubstanciadas
pelos Conselhos Consultivos e Deliberativos Institucionais.
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6.3

Organização didático-pedagógica da instituição

6.3.1

Organização didático-pedagógica da instituição para a graduação

A UFMT, como instituição pública, cria, mantém e suspende a oferta ou encerra cursos
de graduação com o objetivo de atender às demandas efetivas de natureza social, econômica,
cultural, política e ambiental, marcadamente do Estado de Mato Grosso, sem excluir demandas
advenientes de outras regiões, nacional ou internacionais.
Em decorrência, cada curso implementa as políticas institucionais de ensino, pesquisa e
extensão e, progressivamente, a Universidade ampliará o número de cursos que, efetiva e
explicitamente, incluam a internacionalização como dimensão dos próprios projetos
pedagógicos.
Como o conhecimento se renova rapidamente e as demandas sociais se modificam, o
Projeto Pedagógico de Curso (PPC), referencial organizativo de cada unidade de ensino de
graduação, além da necessária coerência com as Diretrizes Curriculares Nacionais de
referência, são reelaborados a cada dois ou três ciclos do ENADE, em conformidade com a
escolha feita pelo colegiado de curso e expressa no próprio PPC.
A Instituição oferta os cursos de graduação na modalidade presencial, de forma regular
e a distância, esse último por meio da Universidade Aberta do Brasil – UAB, de forma
episódica, vinculado a concorrência aos Editais de órgãos de fomento que garantem o seu
funcionamento. Em ambas as modalidades, o projeto pedagógico dos cursos surge na unidade
acadêmica, e posteriormente tramita pelos órgãos colegiados para sua aprovação.

6.3.2

Plano para atendimento às diretrizes pedagógicas, estabelecendo os critérios
gerais para a organização dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação.

Sob a luz desses parâmetros e para melhor desenvolvê-los, a Pró-Reitoria de Graduação
zelará para que a organização dos PPC expresse os seguintes aspectos:
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6.3.2.1 Inovações consideradas significativas, especialmente quanto à flexibilidade dos
componentes curriculares:

A Inovação na dimensão curricular, assume o pressuposto de que a realidade tem
como característica estar em constante transformação. Desta forma, a inovação precisa se
dar em âmbito tanto curricular, o que demanda uma construção e reconstrução contínua,
quanto tecnológico e científico, na medida que se reconhece o caráter histórico e dinâmico
dos conhecimentos que precisam avançar na busca de um maior atendimento das demandas
sociais. A partir desse entendimento, a flexibilidade curricular é imprescindível para
permitir a constante atualização das atividades, a partir do estabelecimento de políticas que
promovam a educação inovadora, visando à excelência acadêmica.
O conceito de flexibilização, quando utilizado no campo pedagógico, sem
desconsiderar a acepção de “tornar menos rígido” privilegia, contudo, a ampliação da
responsabilização do estudante na constituição da própria formação, na perspectiva de
(re)elaboração majorante da autonomia de aprendizagem. Isto exige que a Universidade
equilibre a proposição dos conhecimentos historicamente acumulados e a ampliação de
possibilidades de escolhas, a cada estudante, de forma a garantir excelência na formação
técnico-científica e a profissionalização com compromisso social e ético. É necessário que
o estudante seja estimulado por uma educação autônoma e de atitudes empreendedoras com
o objetivo de se manter atualizado, participar ativamente no coletivo, entendendo a
realidade que o cerca, conseguindo avaliar eticamente os problemas relevantes e criando
soluções inovadoras que busquem mudanças sociais
Em conformidade com esta concepção, os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC),
novos ou reformulados, deverão prever:


Flexibilização dos componentes curriculares, realizada, entre outras, mediante as
seguintes estratégias: eliminação ou redução ao mínimo indispensável da presença
de pré-requisitos no fluxo curricular; ampliação efetiva de componentes curriculares
optativos a serem cursados pelo estudante, na UFMT ou em outras Instituições de
Educação Superior; certificação da extensão, em no mínimo em 10% da carga
horária total do curso, realizadas em projetos de extensão tanto na própria unidade
acadêmica quanto em quaisquer outras da Universidade.



Flexibilização de modalidades para cursos presenciais, a fim de ampliar a oferta
de componentes na modalidade à distância, utilizando, mais efetivamente, a
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possibilidade de oferta de até 20% da carga horária do curso na modalidade à
distância.


Flexibilização do tempo de integralização, com previsão de integralização do
curso tanto em tempo superior quanto inferior ao mínimo regular, com a utilização
ativa de estratégias como aproveitamento de estudos, extraordinário aproveitamento
de estudos e planos de estudo.



Flexibilização do lócus acadêmico mediante constituição, em cada campus, de uma
base curricular comum que oportunize, ao estudante, a realização de diferentes
componentes curriculares em diferentes cursos; mobilidade entre campi e
interinstitucional; esta, nacional ou internacional.



Flexibilização metodológica, mediante formação dos docentes para que se
apropriem de diferentes Tecnologias da Informação e Comunicação e recursos
metodológicos para desenvolver o ensino, seja teórico ou prático.



Enriquecimento curricular para permitir a diferenciação e individualização
curricular na formação, com o devido registro no histórico escolar, mediante
incentivo à realização de estágios não obrigatórios, realização de componentes
curriculares complementares e suplementares à formação profissional.

6.3.2.2 Epistemologia da prática

Embora o ensino ainda privilegie a exposição do saber, historicamente acumulado,
como fonte do conhecimento, está se solidificando e ampliando a concepção de que o
fenômeno cognitivo ocorre, também, na ação, pedagogicamente proposta e acompanhada,
que se realiza em contextos profissionais. Em decorrência, os PPC, novos ou reformulados,
incluirão a proposição de formação pedagógica do corpo docente do curso quer pela
avaliação e reflexão sobre a prática de seus docentes quer pela qualificação para a utilização
de metodologias ativas, as quais incluem, entre outras, aula invertida, instrução por pares,
aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, etc.

6.3.2.3 Desenvolvimento de materiais pedagógicos

Desenvolvimento de materiais pedagógicos para o ensino de graduação, sobretudo
com suporte das mídias eletrônicas, será atividade proposta a todos os docentes, com
53

difusão das experiências exitosas. Aos docentes das licenciaturas, adicionalmente, será
sugerida a criação de materiais pedagógicos de apoio ao ensino e à aprendizagem na
educação básica.

6.3.2.4 Incorporação de avanços tecnológicos

Incorporação de avanços tecnológicos tanto na infraestrutura laboratorial quanto nas
metodologias de ensino serão objeto de planejamento conjunto das Pró-reitorias e outras
instâncias diretamente envolvidas com o ensino, a pesquisa, a extensão, a inovação e o
planejamento.

6.4

Políticas de Ensino
6.4.1

Ensino de Graduação

A UFMT, fundada em 1970, aproximando-se da comemoração de meio século de
existência, aumentou e interiorizou, paulatinamente, a atuação no ensino de graduação,
realizando-o, no presente, em cinco campi, nas modalidades presencial, com a oferta de 106
cursos, e à distância, estruturada em 18 polos, com a realização de sete cursos.
Em sua existência, a Universidade tornou-se a principal referência de formação
profissional no Estado, reformulando, constantemente, o perfil do egresso, para atender às
exigências e alterações do mundo do trabalho e o desenvolvimento do conhecimento, mantendo,
contudo, o compromisso com a formação do cidadão profissional, ético, crítico e consciente da
necessidade de continuar a se desenvolver humana e profissionalmente mediante formação
continuada.
Para desenvolver a formação cidadã profissional, a Universidade, com apoio na
iniciativa de seus docentes, além de possibilitar aulas teóricas, práticas em laboratório ou campo
e a aprendizagem a partir de contextos profissionais, agrega recursos das TIC, quer para atender
especificidades do curso, quer para desvincular a aprendizagem da presença no campus,
marcadamente, com a disponibilização de Ambiente Virtual de Aprendizagem que possibilita,
ao aluno, dedicar-se à aprendizagem em qualquer espaço e segundo sua disponibilidade de
tempo.
Concomitante ao Ensino e como decorrência de disposição do Plano Nacional de
Educação, a Universidade, assume o desafio de propor novas formas e práticas de extensão a
54

todo estudante, o que envolve reconceituação e aprofundamento da extensão como componente
do ensino e da aprendizagem e, formalmente, a inclusão de sua certificação em cada PPC.
Outro desafio a ser assumido pela Universidade, mediada, sobretudo, pela PROEG, é o
desenvolvimento e aprimoramento da avaliação interna e externa de cada curso, para que,
anualmente no caso da avaliação interna e trienalmente no caso da avaliação externa, proveja,
aos colegiados de curso, informações e dados consistentes como insumos à tomada de decisões
que sedimentem e aprimorem a qualidade da graduação.
O Plano Estratégico Institucional de Apoio à Permanência e Conclusão na graduação,
em elaboração por um Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 18/PROPLAN – Pró-Reitor
(a)/2019, objetiva criar mecanismos para elevar os índices de permanência e conclusão dos
estudantes de graduação presencial da Universidade Federal de Mato Grosso, por meio de um
programa de ações efetivas. Tais ações poderão iniciar o processo de consolidação efetiva da
equidade quanto às condições de permanência de todos/as os/as estudantes, orientandos e no
sentido de oferecer condições de transposição das barreiras que ocasionam os índices de evasão
e retenção universitária, materializando, por consequência, o sucesso acadêmico desses
estudantes. Para tanto, estão sendo elaborados instrumentos para diagnóstico da evasão e
retenção de curso. Esses instrumentos serão divulgados por meio de oficinas para técnicos e
professores da instituição, para serem implementados pelas unidades acadêmicas, cujos dados
serão sistematizados por comissões locais, juntamente com os cursos, com objetivo avaliar as
principais causas de evasão e retenção.

6.4.2

Ensino de Pós-Graduação

Para pensar a Pós-graduação na UFMT é necessário situar esta Universidade na
realidade local. Em uma sociedade que atribui a responsabilidade do desenvolvimento da
ciência, tecnologia e inovação prioritariamente às IES, como é o caso do Brasil nos tempos
atuais, as IES públicas do estado de Mato Grosso, em especial a UFMT, tem papel central.
A UFMT é uma entre as três Instituições públicas em uma unidade federativa que está
por se desenvolver em suas dimensões econômica, política e sociocultural. Este
dimensionamento vai se ampliando e às IES públicas é dada a responsabilidade de fornecer os
conhecimentos científicos, técnicos e a formação de profissionais qualificados, necessários não
só ao desenvolvimento do estado de Mato Grosso como também da Região Centro-Oeste,
grande região geopolítica em que a UFMT mantém sua magnitude e grau de importância.
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Compreendendo a Pós-graduação como lugar de formação e de realização de pesquisa,
com consequente produção da ciência, com a construção de conhecimentos e de inovação
tecnológica, este nível de ensino da Educação Superior se torna um lugar estratégico para o
desenvolvimento regional, para a melhoria da qualidade da Educação Básica, para a inserção
social e para a internacionalização. É com este espírito que a UFMT precisa traçar seu plano
institucional de desenvolvimento da pós-graduação, consubstanciado em seu PPPI.
No Centro-Oeste, os primeiros programas de pós-graduação surgem em 1969 e a
história da pós-graduação stricto sensu na UFMT, ainda mais do que no restante do país, é
recente.
Estrategicamente, a UFMT se encontra localizada na Amazônia Legal e participa do
(FOPROP- Norte) Fórum de Pró-reitores de Pós-graduação, Pesquisa e Inovação da Região
Norte. Esta inserção política foi alcançada por meio do FOPROP Nacional e do Fórum de
Universidades da Amazônia Legal, definido a partir da ANDIFES. Esta localização é
reconhecida pela CAPES, o que nos proporciona o atendimento de especificidades, tais como
a priorização de IES em políticas de combate às assimetrias regionais na Pós-graduação.
O primeiro Programa de Pós-Graduação da UFMT foi criado em 1992. Desde então,
principalmente nos últimos dez anos, a pós-graduação stricto sensu nesta Universidade
apresenta crescimento expressivo, passando, em 2016, à 53 Programas de Pós-Graduação
Stricto Sensu, com 16 cursos de doutorado e 49 de mestrado. Programas que capitalizam em
torno de 204 bolsas de doutorado e 588 bolsas de mestrado, considerando-se os diferentes
programas de bolsa.
Nesses PPGs, considerando a avaliação quadrienal (2013-2016) em realização pela
Capes, houve um crescimento na qualificação, da qual se destaca o aumento de 2 para 6 na
quantidade de PPGs com nota 5, o aumento da quantidade de PPGs conceito 4 e a manutenção
da maioria com conceito 3. Entre os cinco campi da UFMT, a pós-graduação se encontra apenas
em quatro, com concentração dos cursos de doutorado no Campus Central, indicando uma
assimetria interna.
Ainda considerando a avaliação quadrienal (2013-2016), o Centro-Oeste apresenta
resultados de um esforço de crescimento, pois entre os seus PPGs, apresenta-se uma melhoria
de índices, pois somente 9% diminuiu conceitos, 24% aumentou e 68% manteve, o que se torna
significativo comparando-se com a região que mais se desenvolveu (Sul: 7%, 28% e 64%) e a
que menos se desenvolveu (Norte: 10%, 15% e 75%). Mesmo estando na Região Norte, a que
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menos se desenvolveu, essa realidade atual coloca a pós-graduação na UFMT em um
movimento ascendente, mas indica também uma assimetria em âmbito nacional.
Referido crescimento, por sua vez, caracteriza este nível de ensino como em
consolidação. Estrategicamente, esta consolidação será possível por um trabalho coletivo,
envolvendo a administração superior, o fórum de coordenadores, o corpo discente e docente
dos PPGs e as Unidades Administrativas onde os mesmos se situam, todos atuando em
planejamento criterioso, intencional e engajado, voltado para o cumprimento da função social
da Pós-graduação na UFMT, qual seja o de preparar, técnica e cientificamente, profissionais
altamente especializados e qualificados a atender as demandas sociais do estado e da região no
que diz respeito à área da educação; da saúde; do desenvolvimento econômico socialmente
justo e ambientalmente sustentável, da conservação e preservação de seus biomas naturais, com
suas respectivas riquezas da fauna, da flora e mineral; do reconhecimento e difusão cultural dos
diferentes grupos sociais que compõem historicamente o estado e a região, com um olhar
transversal e transcendente, de modo à não se fechar em sua realidade e nem cair em posição
colonialista, se subjugando à forças sociais exógenas, unilaterais e verticais.
Acrescenta-se, ainda, que a consolidação dos Programas de Pós-Graduação na UFMT,
passa, necessariamente, pela elevação dos PPGs com conceito 5, já consolidados
individualmente, para extratos superiores, conceito 6 e 7, considerados de excelência, um
patamar ainda a ser atingido pela pós-graduação nesta Universidade. Soma-se ainda a
necessidade de fortalecimento dos programas com conceito 3 e 4 tendo vistas a busca pela
aprovação de PPGs com doutorado nos diferentes campi.
Em termos de formação de profissionais altamente qualificados, além de saber
desenvolver pesquisa, disseminar conhecimentos e transmitir tecnologia, a pós-graduação
precisa também formar um quadro de profissionais que assumam lideranças em políticas sociais
e públicas em diferentes setores; e que atuem no mundo do trabalho e nos demais espaços com
produção científica, técnica e tecnológica, inserção profissional e exercício de liderança.
Destaca-se o propósito de formar um quadro de profissionais que assumam lideranças
em políticas sociais e públicas, em especial para as minorias. Com a demanda crescente para
este fim e com o engajamento da atual gestão, vislumbra-se a institucionalização de Políticas
Afirmativas, incluindo-se pretos, pardos, quilombolas, indígenas e transexuais. Temos algumas
experiências exitosas de Políticas Afirmativas em Programas de Pós-graduação da UFMT, mas
a sua institucionalização ainda não é uma realidade. O processo de institucionalização das
Políticas Afirmativas na Pós-graduação já se encontra desencadeado, com sistematização de
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minuta por Comissão no âmbito da pós-graduação, estando a mesma em discussão pela
comunidade acadêmica para posterior aprovação nos Conselhos Superiores.
Um elemento chave para a realização dessa formação é a articulação entre ensino,
pesquisa e extensão; entre/intra planos institucionais; e entre instituições. Há que se estreitar as
relações entre os PPGs, a Instituição e a CAPES, aproveitando-se a Rede Nacional de Ensino e
Pesquisa (RNE) que, mantido por programas interministeriais, se mostra constitutivo de uma
rede acadêmica com o Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG), uma integração via
conectividade, e a colaboração que pode ser exemplificada com o Portal de Periódicos.
Ampliando e aprofundando ações associativas e em rede, há que se pensar a
internacionalização dos PPGs, incluindo-se a pesquisa, a mobilidade, a formação profissional
e o compartilhar de tecnologia, todas inseridas em uma política institucional de
internacionalização da UFMT com redes acadêmicas, com capacidade organizacional e
infraestrutura tecnológica compatíveis.
No que tange às assimetrias, interna e externa, a expansão deve continuar, mas somente
em áreas de conhecimento ainda ausentes e nos campi do interior, priorizando-se a criação de
cursos de doutorado.
A ampliação dos estratos de avaliação também precisa receber atenção, uma vez que a
mesma vem autenticar a qualidade dos PPGs, se desdobrando em mais bolsas de estudo, em
mais programas de apoio financeiro e fomento ao ensino e à pesquisa na pós-graduação, e em
possibilidade de posicionamento mais favorável da própria Universidade em seu Índice Geral
de Curso, podendo, assim, galgar do IGC 4 para o 5, o que, por sua vez, traz consequências
positivas para o aumento de sua matriz orçamentária.
A materialização deste PPPI precisa configurar compromisso definido e assumido
coletivamente, iniciando-se em cada PPG, passar por instâncias colegiadas e, em movimento
ascendente, reivindicar responsabilidades do poder do Estado, configurando lastro institucional
na articulação e integração de objetivos, metas e ações.

6.5

Políticas de Extensão

A indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão está no cerne da definição do
papel da Cultura e da Extensão na UFMT. A Extensão possibilita o fortalecimento e a relação
da teoria com a prática, enriquece o conhecimento produzido e sua socialização, tendo em conta
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os diversos saberes existentes, a diversidade cultural, a pluralidade de ideias, a ética e a
democracia.
A relação da cultura e da extensão com o conhecimento tem possibilitado uma formação
acadêmica abrangente, humana e diversificada, enfrentando o problema de engessamento das
estruturas curriculares. Nesse sentido, a curricularização da extensão propõe-se a romper com
essa situação antiga e ainda presente na educação superior brasileira, fortalecendo a relação
entre ensino, pesquisa e extensão. A partir da curricularização, a extensão deverá estar presente
nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação, em articulação com as demais atividades
acadêmicas da Instituição. A implementação da extensão na formação acadêmica, supõe uma
concepção de profissionalização que vai além do saber técnico e científico, mas que incorpora
uma formação de caráter também humanista, primando pela formação cidadã, cultural,
filosófica, socioambiental, empreendedora e socialmente comprometida com os princípios do
desenvolvimento sustentável e de enfrentamento das desigualdades sociais. O fomento à
melhoria da qualidade do Ensino e da Pesquisa, através da extensão, se manifesta na crescente
participação da comunidade, interna e externa, em ações de extensão.
A relação da Cultura e da Extensão com a sociedade tem conseguido algumas conquistas
importantes no campo das ações afirmativas, tendo em conta a diversidade cultural e social
presentes no estado do Mato Grosso, ao possibilitar, em suas ações extensionistas e culturais, a
vivência dessa diversidade no âmbito acadêmico e fora dele, fortalecendo a identidade cultural
dos membros da comunidade universitária e reconhecendo, na interculturalidade praticada na
extensão, o valor das diversas manifestações de saberes e de produção artística e cultural.
A construção das Políticas de Cultura e Extensão na UFMT considera o movimento do
binômio ensino-pesquisa, pesquisa-ensino, colocando a extensão como elemento dinamizador
dessa relação, através da curricularização. A fim de incrementar as ações extensionistas e
culturais, serão envidados esforços da PROCEV, no sentido de motivar, apoiar e articular a
participação dos diversos campi da Instituição, incentivando a integração com a sociedade
como um todo, o governo e empresas, promovendo a cooperação entre os envolvidos. O
humanismo será outro elemento a ser fortalecido através da extensão e da Cultura,
desenvolvendo o espírito solidário, priorizando as relações pessoais, a qualidade de vida e o
bem-estar social.
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Extensão
O Plano Nacional de Extensão (PNE), elaborado pelo Fórum de Pró-Reitores de
Extensão das Universidades Públicas do Brasil e pela Secretaria de Educação Superior do
Ministério da Educação, reflete o compromisso das universidades com a transformação da
sociedade brasileira em direção à justiça, à solidariedade e à democracia.
A Extensão, segundo o PNE e de conformidade com a Constituição, é a articulação da
indissociabilidade do ensino e a pesquisa a viabilizar a existência de uma relação
transformadora da universidade e sociedade. Entendemos que tal atividade se constitui,
portanto, uma via de mão-dupla, proporciona o tráfego de ideias, propostas e práticas entre a
comunidade acadêmica e a comunidade não acadêmica. Esse trânsito assegura à comunidade
acadêmica, a conectividade necessária com a sociedade, oportunizando a elaboração da práxis
no conhecimento acadêmico e agregando valor social no fazer acadêmica.
Além de instrumentalizadora deste processo dialético de teoria/prática, a Extensão é um
trabalho interdisciplinar, que favorece a visão integrada do social. (FORPROEX, 1987). A
dimensão interdisciplinar da extensão, estará presente, também, no processo de
curricularização, possibilitando horizontalmente, a articulação entre as disciplinas dos
currículos e, verticalmente, a possibilidade de trocas interdisciplinares nas diversas áreas de
conhecimento presentes na Instituição. Metodologicamente, o processo de curricularização,
também, torna o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico, significativo e atrativo para
o estudante.
Na atualidade entende-se que a Extensão Universitária é um instrumento efetivo de
transformação da Universidade e da sociedade, no que concerne à justiça social, a democracia,
enfrentamento de desafios e a busca de novas oportunidades que possam suprir as necessidades
da comunidade, da Universidade e dos governos locais, regionais, estaduais e nacionais.
A Extensão Universitária tornou-se se o instrumento por excelência de interrelação da Universidade com a sociedade, de oxigenação da própria
Universidade, de democratização do conhecimento acadêmico, assim como
de (re) produção desse conhecimento por meio da troca de saberes com as
comunidades. Uma via de mão dupla ou, como se definiu nos anos seguintes,
uma forma de “interação dialógica” que traz múltiplas possibilidades de
transformação da sociedade e da própria Universidade Pública.
(FOPRPROEXT, 2012, p. 17).

A UFMT tem sua política de extensão claramente sintonizada com o que preceitua o
Plano Nacional de Extensão, que hoje é a expressão maior daquilo que as universidades
públicas conseguiram construir do ponto de vista da concepção de extensão, bem como as
60

principais diretrizes que lhe dão sustentação formulada pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores
de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras.

Cultura
A Cultura, em sentido amplo, é uma dimensão presente em todo fazer do homem, que
se apresenta socialmente como ser cultural. Cultura seria, nessa acepção, um “todo complexo
que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou
hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade” (LARAIA, 2006, p.25). Em
sentido estrito, cultura pode ser entendida como “um campo específico de criação: criação da
imaginação, da sensibilidade e da inteligência que se exprime em obras de arte e obras de
pensamento, quando buscam ultrapassar criticamente o estabelecido”. (CHAUÍ, 2008, p. 64).
A Universidade deve colocar-se, nesse contexto, no papel de promover, perpetuar e divulgar a
arte e a cultura produzidas no ambiente acadêmico e na sociedade, através de ações relacionadas
ao ensino, à pesquisa e à extensão.
A política Cultural da UFMT está alinhada com os objetivos com o Plano Nacional de
Cultura, ao reconhecer e valorizar a diversidade cultural, étnica e regional brasileira, valorizar
e difundir as criações artísticas e os bens culturais, promover o direito à memória por meio dos
museus, arquivos, pesquisa e extensão, estimular a presença da arte e da cultura no ambiente
educacional,

estimular

a

sustentabilidade

socioambiental,

reconhecer

os

saberes,

conhecimentos e expressões tradicionais, valorizando a troca de saberes e a produção artística
e cultural acadêmicas e não acadêmicas.
A política Cultural se fundamenta nos princípios de liberdade de criação e
democratização do acesso às diferentes práticas culturais, além de garantir a qualidade dos
serviços prestados à comunidade universitária e a responsabilidade no que tange à gestão
cultural. Entre seus objetivos principais encontra-se a formação integral para desenvolvimento
pleno dos estudantes, professores, técnicos e frequentadores dos campi, através do incentivo à
produção das múltiplas dimensões culturais. Seus programas e projetos se integram as ações de
extensão, de vivência, e estão voltados para o acesso a bens culturais essenciais, para o exercício
da cidadania, pensando na arte, a educação e o lazer como meios de permanência do estudante
na Universidade e de inclusão social da comunidade envolvida.
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O Esporte e o Lazer
O esporte e o lazer são dimensões da vivência acadêmica que compões o quadro de
vivências possíveis na universidade e que vem, não apenas enriquecer as possibilidades de
ações extensionistas, mas promover a integração e o sentimento de pertencimento da
comunidade acadêmica. Desta forma a Universidade procura transcender a visão do esporte
como performance e rendimento de alto nível e o lazer como puro entretenimento, mas, através
deles, procura proporcionar uma vivência universitária emancipadora, participativa e
cooperativa.
A relação do esporte com a saúde e o lazer, motiva a promoção de ações, integradas
com o ensino, a pesquisa e a extensão visando a participação da comunidade e da sociedade. A
prática desportiva também tem contribuído nas ações afirmativas da UFMT, na medida que sua
vivência proporciona a interação entre os estudantes e o vínculo com a Instituição, através de
representação em eventos de Jogos Estudantis e práticas esportivas sistemáticas, nos diversos
espaços acadêmicos destinados a esse fim.

Diretrizes da Extensão Universitária
Impacto e transformação: estabelecimento de uma relação entre a Universidade e
outros setores da Sociedade, com vistas a uma atuação transformadora, voltada para os
interesses e necessidades da maioria da população e implementadora de desenvolvimento
regional e de políticas públicas.
Interação dialógica: desenvolvimento de relações entre universidade e setores sociais
marcadas pelo diálogo, pela ação de mão dupla, de troca de saberes, de superação do discurso
da hegemonia acadêmica.
Interdisciplinaridade: caracterizada pela interação de modelos e conceitos
complementares, de material analítico e de metodologias, buscando consistência teórica e
operacional que estruture o trabalho dos atores do processo social e que conduza à
interinstitucionalidade, construída na interação e inter-relação de organizações, profissionais e
pessoas.
Indissociabilidade ensino – pesquisa – extensão: reafirmando a extensão como
processo acadêmico em que toda ação deverá estar vinculada ao processo de formação de
pessoas e de geração de conhecimento, tendo o estudante como protagonista de sua formação
técnica para obtenção de competências necessárias à atuação profissional, e de sua formação
cidadã.
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6.6

Políticas de Pesquisa
Mato Grosso é a terceira unidade federativa do Brasil com maior área territorial1, e suas

fronteiras se estendem a seis estados brasileiros, Amazonas, Pará, Tocantins, Goiás, Rondônia,
Mato Grosso do Sul e ao país vizinho, Bolívia. Essa configuração imprime em seu contingente
populacional a existência de cerca de 40 etnias indígenas, populações ribeirinhas e quilombolas,
e uma presença significativa de migrantes de outras regiões do Brasil. Destacamos ainda a
biodiversidade do estado, representada por três biomas: a Amazônia, Cerrado e o Pantanal, este
reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em 2001. Com tais especificidades, coloca-se
a potencialidade e a necessidade do desenvolvimento de pesquisas e da produção do
conhecimento científico em diferentes áreas do conhecimento. Ao mesmo tempo em que exige
da Universidade um posicionamento de modo a atender as demandas de um cenário plural,
valorizando as diversidades cultural e ambiental.
Nos últimos anos, em relação à pesquisa realizada na UFMT, nota-se avanços
significativos. Tal desenvolvimento está conjugado ao surgimento e ampliação de Cursos de
Pós-graduação. Observa-se quantitativamente o aumento do número de projetos e
grupos/núcleos de pesquisa. Da mesma forma, percebe-se a ampliação da oferta de bolsas de
iniciação científica em diferentes modalidades: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica (PIBIC), Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica em
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI), Programa Ação Afirmativa (PIBIC-AF),
Programa Ensino Médio (PIBIC-EM) e Voluntariado de Iniciação Científica (VIC).
Na contemporaneidade, marcada por mudanças econômicas e políticas nos cenários
mundial e nacional, faz-se urgente a proposição de estratégias para a manutenção, o incremento
e a consolidação das pesquisas realizadas na UFMT.
É papel da Universidade, comprometida com a qualidade acadêmica, promover a
formação de pesquisadores e garantir as condições para o desenvolvimento da pesquisa e da
inovação voltadas ao desenvolvimento social, econômico e cultural da região. As políticas de
pesquisa e de inovação da UFMT alinham-se às especificidades regionais, e igualmente
objetivam sua inserção nos cenários nacionais e internacionais. Observa-se que a qualidade da
pesquisa funda-se em critérios quantitativos, mas também atrela-se à concepção de uma

1

903 378,292 km², dados Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2013.
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Universidade democrática, formadora de pessoas críticas e comprometidas com o princípio da
equidade.
Na construção de uma política institucional para a pesquisa e inovação é crucial que a
Universidade apoie o desenvolvimento de atividades que visem o enfrentamento dos desafios
globais com qualidade acadêmica e reponsabilidade social na busca por um desenvolvimento
humano sustentável. Assim, contempla-se a promoção da interdisciplinaridade do
conhecimento e a articulação entre campi por meio da articulação entre grupos de pesquisa, e a
conexão das práticas investigativas com os projetos políticos pedagógicos dos cursos de
graduação, linhas de pesquisas dos Programas de Pós-graduação e ações de extensão.

6.7

Políticas de Gestão
6.7.1

Gestão universitária em relação à estrutura de governança

Desde a sua criação, com a Lei n.º 5.647 de 10 de dezembro de 1970, a UFMT, alterou
significativamente sua estrutura acadêmica e administrativa, de modo a acompanhar a
complexidade dos serviços prestados à comunidade e a produção de conhecimento e de
pesquisa desenvolvidos. Para entender melhor o contexto, podemos observar a ampliação
significativa de cursos na Instituição, contando, no final do exercício de 2012, época em que se
elaborou o PDI 2013-2018, com 90 cursos de graduação na modalidade presencial e 45 cursos
de Pós-Graduação Stricto Sensu, passando, no final de 2016, a ter 106 cursos de graduação e
46 cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu. Assim, se faz necessário a implantação de uma
cultura organizacional de governança de forma a atender ao interesse da sociedade e a cumprir
o papel social da Universidade.
De acordo com o Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, por governança no
setor público entende-se: os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática
para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas
públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. A governança estabelecida deve
ser capaz de se moldar e ser adaptável para que se enquadre também no ordenamento jurídico.
Há que se falar que a estrutura de governança, na época digital, deve permear as
tecnologias informacionais, não só para garantir a segurança e confiabilidade da utilização
dessas ferramentas, mas também como forma de garantir o exercício da estratégia, da liderança
e do controle de forma mais ágil e eficiente.
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Cabe à gestão universitária administrar os processos organizacionais na forma de
Liderança, Estratégia e Controle para atingir seus objetivos nas atividades fins: ensino, pesquisa
e extensão. Já à governança, cabe direcionar, monitorar, supervisionar e avaliar a atuação da
gestão.
Conforme o Guia de padrões de boa governança para serviços públicos, publicação
conjunta em 2004 — pelo The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy – CIPFA
e pelo Office for Public Management Ltd (BRASIL, 2014), a boa governança no setor público
permite: garantir a entrega de benefícios econômicos, sociais e ambientais para os cidadãos;
possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos robustos de apoio às tomadas de
decisão; dialogar com e prestar contas à sociedade; garantir a existência de um sistema efetivo
de gestão de riscos; institucionalizar estruturas adequadas de governança; controlar as finanças
de forma atenta, robusta e responsável; prover aos cidadãos dados e informações de qualidade
(confiáveis, tem-pestivas, relevantes e compreensíveis); entre outros.
De acordo com o Tribunal de Contas da União (BRASIL, 2014), a melhoria das
estruturas de governança só é possível se: garantir comportamento ético, íntegro, responsável,
comprometido e transparente da liderança; controlar a corrupção; implementar efetivamente
um código de conduta e de valores éticos; observar e garantir a aderência das organizações às
regulamentações, códigos, normas e padrões; gerenciar os riscos; garantir a transparência e a
efetividade das comunicações; balancear interesses e envolver efetivamente os stakeholders
(cidadãos, usuários de serviços, iniciativa privada).
A estrutura de governança da UFMT, conta com as instâncias internas de governança
que subsidiam os processos de tomada de decisão, identificando a responsabilidade dos gestores
e seu papel para o alcance da missão institucional. A gestão universitária, legitimada pelo seu
Estatuto, se organiza administrativamente, em instância superior, através dos seus Conselhos:
Conselho Diretor, Conselho Universitário e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. No seu
conjunto, os Conselhos Superiores representam, democraticamente, todos os segmentos da
comunidade interna e membros da comunidade externa. Suas decisões são pautadas em
princípios de boa administração universitária, tais como legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiência, probidade, responsabilidade e transparência.
A UFMT conta com instâncias internas de apoio à governança, constituídas pela
Auditoria Interna, Comissões e Comitês, como a Comissão Própria de Avaliação e a Ouvidoria.
É importante frisar que a estrutura de governança deve refletir não só as relações e a
organização interna, mas também os diversos atores envolvidos, direta ou indiretamente, com
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a Instituição. Para atender sua finalidade, de garantir o bem comum, o setor público precisa ser
capaz de coordenar múltiplos agentes políticos, administrativos, econômicos e sociais. Nesse
sentido, é importante manter a coerência e o alinhamento de estratégias e objetivos entre as
organizações envolvidas; institucionalizar mecanismos de comunicação, colaboração e
articulação entre os envolvidos; e regular as operações. As IFES brasileiras apresentam um
cenário que as obrigam a buscar diferentes fontes de recursos, além do federal, que cobram a
internacionalização e a parceria com o setor privado para seu pleno desenvolvimento.
Diante do exposto fica como desafio o aprimoramento das estruturas já existentes e a
institucionalização e regulamentação dessas formas de interação, para que ocorra a governança
no conjunto das ações e processos.

6.7.2

Planejamento de longo prazo

O planejamento antecede a todo o processo de gestão, devendo ser amplo e integrado,
desdobrado a partir do nível estratégico até o nível operacional.
A UFMT tem como referência o uso de ferramentas contemporâneas de Planejamento
estratégico, no estabelecimento de diretrizes, priorização investimentos e o acompanhamento
dos resultados no decorrer do tempo. Os esforços de planejamento da instituição devem buscar
a definição de objetivos estratégicos, os quais devem ser medidos por indicadores que permitam
avaliar a evolução dos resultados institucionais de forma contínua. O Planejamento estratégico
deve ser encarado como um instrumento de apoio para melhorar a eficiência, eficácia e
efetividade das ações para o alcance da missão institucional.
Entre os instrumentos do Planejamento estratégico, destaca-se o PDI – Plano de
Desenvolvimento Institucional, que na sua construção envolve toda a comunidade universitária,
e assim propõe objetivos que contemplam todas as camadas de organização e setores da
Instituição. A construção coletiva do PDI, metodologicamente, considera que para sua
execução é necessário que suas diretrizes se materializem no orçamento institucional. Assim, a
definição de objetivos e metas nele contidas, contempla os anseios de fortalecimento e
consolidação do ensino, da pesquisa e da extensão com o estabelecimento de estratégias
exequíveis e viáveis.
O planejamento deve ser uma das bases para as atividades de governança e
controladoria. Uma vez que haja uma estratégia institucional estabelecida, os resultados
inerentes aos diversos aspectos da implementação desta estratégia devem estar ao alcance dos
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sistemas de governança e controladoria, para que estes possam atuar de maneira a potencializar
os resultados institucionais.

Planejamento e gestão orçamentária
Diante da Política Orçamentária determinada pelo Governo Federal nos últimos anos
para as Instituições de Ensino Superior, que impôs a racionalização dos recursos e otimização
dos gastos institucionais, a UFMT, mesmo com as dificuldades enfrentadas, não deixou de
ofertar ensino, pesquisa e extensão de qualidade, alcançando seus objetivos e metas
programadas dentro do limite de recursos disponíveis. Desta forma, a gestão orçamentária na
UFMT deve estar atenta à três questões: a eficiência nos gastos públicos, a busca de fomento e
parcerias externas visando dinamizar as fontes de recursos e o fortalecimento dos indicadores
institucionais e o desenvolvimento de estudos que subsidiem ações e programas para os
gestores.
Em relação ao orçamento proveniente do Tesouro, a UFMT deve fortalecer os
indicadores quantitativos e qualitativos, que fundamentam a distribuição dos recursos, como o
número de alunos ingressantes, matriculados e concluintes, na graduação, mestrado e
doutorado; o número de projetos de pesquisa e extensão; as notas das avaliações externas dos
cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu, a qualificação do corpo docente, relação
aluno/professor, entre outros.
Da mesma forma, a eficácia da gestão do orçamento, exige estudos que levem em
consideração, indicadores de controle e de qualidade do Ensino Superior, de órgãos externos,
bem como, outros criados pela própria instituição, que possam auxiliar projetos e programas de
melhoria desses indicadores. Para o desenvolvimento desses estudos é necessário o acesso a
banco de dados internos e externos, que possibilitem a construção de séries históricas, que
permitam análises para tomada de decisão. A Pró-Reitoria de Planejamento tem um papel
importante nesta tarefa, tendo em vista, que ela é responsável por subsidiar o Planejamento das
Políticas de Desenvolvimento Institucional com base na eficácia orçamentária, no registro e
acompanhamento das informações institucionais, dos contratos, convênios e congêneres.
A gestão orçamentária na UFMT deve estar pautada pela transparência, efetivada por
ações que vão além da simples publicação dos dados, com compromisso de divulgá-los em
linguagem clara e acessível à toda a sociedade, permitindo a fácil assimilação e compreensão.
A transparência comunga com o princípio da democracia e consiste em uma ferramenta para o
controle social.
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Parte do orçamento da instituição é executado de forma centralizada, tendo em vista a
economicidade obtida na aquisição coletiva dos bens de consumo e serviços habituais, evitando
retrabalho e desperdício. Além disso, os serviços de manutenção predial e de TI são executados
pelos setores responsáveis, seguindo normativas internas e externas vigentes. A
descentralização orçamentária ocorre, por sua vez, por meio da distribuição do recurso de
diárias e passagens às unidades acadêmicas.
No princípio da sustentabilidade econômica e financeira devem ser desenvolvidas ações
para fortalecimento das fontes de financiamento principais, que são as matrizes federais, em
especial a Matriz de Orçamento de Custeio e Capital (OCC), desenvolvendo mecanismos
internos que estimulem os indicadores que a compõem. Também devem ser fomentadas ações
para prospecção de recursos em fonte própria, utilizando-se de estratégias como: a) projetos de
pesquisa financiados pelas agências de fomento; b) projetos de extensão; c) prestação de
serviços; d) busca de parcerias; e) convênios com empresas.
Cabe destacar que o orçamento da universidade é aprovado pelo Conselho Diretor, que
tem representantes da comunidade interna e externa, e apreciado pelo CONSEPE e CONSUNI,
com o intuito de dar ampla divulgação ao documento.
A avaliação Institucional da UFMT faz parte da estratégia de gestão. As ações e tomadas
de decisão serão, por princípio institucional, pautadas na democracia, na ética, na busca de
equidade e na aceitação da pluralidade. É nesse sentido que a Avaliação Institucional se torna
um instrumento do planejamento, ao possibilitar a expressão e manifestação dos diversos
partícipes da comunidade acadêmica, quanto aos rumos da gestão e organização acadêmica. O
objetivo da Avaliação Institucional, ao dar voz aos diversos atores presentes no âmbito
acadêmico, é enriquecer a compreensão de nossas fragilidades e possibilidades, frente ao
cenário regional e nacional e subsidiar tomadas de decisões, proporcionar o redimensionamento
e a reorganização dos procedimentos administrativos, em função do objetivo maior proposto
em sua missão institucional, alicerçados no Plano no Desenvolvimento Institucional.
Consonante com a Lei 10.861 de 2004, que institui o SINAES – Sistema Nacional de
Avaliação do Ensino Superior, a avaliação Institucional da UFMT organiza o seu processo
interno de avaliação buscando atender o que preconiza a lei e, na permanente construção e
consolidação de uma cultura de avaliação, ultrapassa essas exigências legais. O alinhamento
da avaliação com o Planejamento Institucional, se verifica em várias camadas de atuação: na
presença da avaliação, como fase no planejamento de curto prazo das unidades administrativas,
na organização da autoavaliação Institucional, através da Comissão Própria de Avaliação e na
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criação de unidades no organograma institucional que trabalham diretamente com a avaliação
de cursos, sistematização e estudos de indicadores de qualidade, produzidos tanto pelas
avaliações externas do MEC/INEP, como internamente, a partir da interface de diferentes bases
de dados.

Planejamento de curto prazo
As diretrizes de governança do TCU como realizar, efetivamente, as funções e os papéis
definidos; tomar decisões embasadas em informações de qualidade; desenvolver a capacidade
e a eficácia do corpo diretivo das organizações; ter clareza acerca do propósito da organização,
bem como dos resultados esperados para cidadãos e usuários dos serviços; certificar-se de que
os agentes (comissionados ou eleitos) tenham as habilidades, o conhecimento e a experiência
necessários para um bom desempenho; desenvolver a capacidade de pessoas com
responsabilidades de governo e avaliar o seu desempenho, como indivíduos e como grupo
(BRASIL, 2014) e a mudança da gestão da Universidade instigaram o desenvolvimento de um
planejamento para consolidar essas diretrizes.
A partir do último trimestre de 2016, com a criação do Escritório de Projetos e Processos
(EPP), a IES iniciou trabalhos de planejamento de curto prazo, em parceria com a PROPLAN,
no âmbito das unidades administrativas, alinhados aos objetivos institucionais. Esse esforço se
concentrou na elaboração da matriz SWOT (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças),
estabelecimento de objetivos e definição de indicadores que auxiliem no acompanhamento dos
resultados institucionais. O objetivo desse trabalho era: reduzir retrabalho das áreas
administrativas; aumentar os resultados; melhorar a qualidade das decisões; integrar as ações
entre as áreas administrativas; definir e monitorar métricas; desenvolver habilidades de gestão.
Para o planejamento foi utilizado o Strategic Planning Canvas – SPCanvas. O
SPCanvas é uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento do planejamento estratégico de uma
forma interativa e colaborativa, envolvendo efetivamente as partes interessadas ao longo de
todo o processo2. Foi utilizada também o painel de indicadores equilibrados Balanced
Scorecard – BSC (KAPLAN; NORTON, 1996) O BSC é um conjunto de objetivos estratégicos
associados a indicadores para estabelecimento de metas e formulação de iniciativas para o
atingimento destes objetivos e metas. O processo do planejamento foi desenvolvido através de
encontros isolados nas áreas administrativas ao longo de 2017. Após o planejamento, cada área
estava responsável por evoluir o planejamento, monitorar e controlar a execução do mesmo. Ao

2 http://www.canvasworld.com.br/spcanvaspt
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final de 2017 foi realizado um workshop de convergência, no qual os planos setoriais foram
realinhados de forma integrada aos objetivos estratégicos da instituição, sendo esse
realinhamento o pilar para as ações previstas para 2018. Os objetivos estão alinhados as
perspectivas da sociedade, processos internos e aprendizagem. Cada área administrativa ficou
com a competência de definir e validar suas metas e desenvolver suas ações através de
programas, projetos e operações de forma integrada.

Gestão por processo
Conforme o CBOK - Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio, a
organização orientada por processos é uma organização estruturada, organizada, mensurada e
gerenciada em torno dos seus processos de negócio3. Nessa vertente a IES tem atuado no
detalhamento da cadeia de valor, alinhando-os aos objetivos estratégicos. A identificação dos
processos primários, de suporte e gestão permitem a identificação dos resultados e seus
caminhos para a entrega a sociedade, sendo necessário a gerencia dos processos interfuncionais
em uma perspectiva integrada de alto nível.
Esse trabalho foi iniciado em 2017 através da priorização dos processos, considerando
sua criticidade e materialidade. A forma de disseminação da cultura por processos foi expandida
através de oficinas e mentorias de mapeamento, com publicação dos processos para acesso
interno e externo conforme as diretrizes e princípios da transparência pública.

6.7.3

Comunicação com a comunidade interna e externa

A instituição baseia suas ações no diálogo com a comunidade interna e externa, a fim
de promover uma gestão universitária participativa e transparente, tendo como fundamentos
seus princípios, missão, visão e valores. Nesse sentido, a comunicação desenvolve um papel
primordial para a eficiência, eficácia e efetividade de suas ações, ultrapassando o simples papel
de divulgação, e se tornando um instrumento para impulsionar as políticas institucionais. As
políticas institucionais de comunicação envolvem:
Comunicação com a sociedade: consiste na divulgação das ações institucionais em
âmbito externo, em relação à produção intelectual, cultural e artística, o que estabelece um fluxo
dialógico com os cidadãos. A conexão entre a ciência e o cotidiano das pessoas estimula a
curiosidade pelo conhecimento científico e suas implicações. Desta forma, a comunicação
3

ABPMP. BPM CBOK - Common Body of Knowledge V3.0, 2013.
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científica tem como objetivo facilitar o acesso à produção científica e promover o debate
público.
Comunicação interna: trata-se da divulgação das informações entre os atores internos
(servidores, terceirizados e estudantes), e tem como fundamento a integração desses agentes
em prol da concretização dos objetivos institucionais. A troca de informações possibilita uma
maior relação entre os agentes e o conhecimento das ações institucionais, subsidiando os
processos de tomada de decisões.
Com base nestes princípios, a Secretaria de Comunicação e Multimeios – Secomm
busca estabelecer um modelo de comunicação institucional que atue de forma integrada,
prezando pela pluralidade, transparência e valorização institucional, articulado com o sistema
de comunicação social.

Concepção de Comunicação na Ambiência Universitária
A complexidade do contexto universitário tem na comunicação percurso estratégico por
abranger a face visível das atividades fins da UFMT, integrar a comunidade interna e externa
com as ações e concepções da Instituição e de seus membros. A interação do processo
comunicacional também adquire estratégia ao ser adotada como diálogo e um meio para
identificação de demandas, êxitos, tendências, conflitos, desacertos e necessidades.
A comunicação na ambiência universitária está alicerçada no ensino, pesquisa e
extensão. Assim sendo, ao atuar para ampliar o alcance da divulgação científica e social da
Universidade, a Secretaria de Comunicação e Multimeios colabora para expandir as relações
acadêmicas internas e entre as instituições, fortalecendo as parcerias e facilitando o
estabelecimento de novos laços de cooperação.
A comunicação institucional se estabelece de modo que atue de forma integrada,
prezando a pluralidade das diferentes vozes e áreas da ambiência universitária, transparência e
valorização institucional, articulada com o sistema de comunicação social. Assim, a
manutenção da divulgação interna das decisões nos âmbitos da administração superior e das
unidades de ensino, pesquisa e assistência atende aos princípios da transparência além de buscar
estabelecer um diálogo com o público interno e externo, cumprindo, assim o papel de integrar
a comunidade acadêmica.
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Organização e Divulgação das Informações
Para consolidar a comunicação da Universidade com a sociedade e, em especial ao que
tange à melhoria do sistema de informação, em diversos tipos de mídia, socializando as
atividades, as informações e produções relevantes faz-se necessário, em primeiro lugar,
desenvolver um trabalho de reconhecimento da Secomm como unidade de divulgação, bem
como robustecer a Secretaria de Comunicação e Multimeios – Secomm no campus sede e
estruturá-la nos campi do interior, de modo a integrar as ações comunicacionais.
Ainda neste intuito, de consolidação de comunicação com a sociedade, é importante
fortalecer a atuação dos veículos de comunicação nas formas impressa, radiofônica, televisiva
e virtual, zelar pelo bom uso da Marca UFMT e regulamentar os procedimentos relacionados à
construção de marcas e da imagem da Instituição, normatizar a implantação dos sites das
unidades universitárias vinculados ao portal da UFMT, estabelecendo parâmetros de
acessibilidade e orientando a arquitetura de informação básica das unidades, bem como
contribuir para a construção da memória da UFMT.
A memória da UFMT, mais do que se constituir de documentos e imagens de arquivo,
se faz pela memória viva de sua comunidade. Neste sentido, é preciso estabelecer uma política
de comunicação com os estudantes egressos, bem como com os servidores aposentados.
A consolidação da comunicação científica da Universidade pode se estabelecer por meio
da divulgação da produção acadêmica especializada e os eventos universitários junto à
sociedade, do fortalecimento das relações com a imprensa local e nacional, da participação em
eventos profissionais e científicos com apresentações institucionais da Universidade e suas
unidades, bem como da produção científica e extensionista da UFMT, além da proposição e
realização de ações de extensão nas áreas de comunicação.
O estabelecimento de convênios e termos de cooperação técnica, como forma de ampliar
a atuação da Secomm, devem ser trabalhados por meio da consolidação e ampliação de
parcerias com entidades de ensino, de pesquisa e de desenvolvimento, favorecendo a divulgação
da produção universitária e seu alcance social. Também cabe à Secomm contribuir para que
outras Secretarias e Pró-Reitorias tenham sucesso no desenvolvimento de parcerias e
estabelecer parcerias para troca de experiências, capacitação e qualificação dos profissionais de
comunicação da Universidade.
Para intensificar e integrar a comunicação interna é preciso, primeiramente, formular
uma política de comunicação pautada nos princípios da transparência e valorização
institucional. Para isso é preciso que sejam analisados e redimensionados os canais de
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relacionamento com as comunidades interna e externa, que possamos garantir a sinergia das
ações da Secretaria de Comunicação e Multimeios – Secomm e estabelecer fluxos regulares de
informações entre a Secomm e demais instâncias da UFMT. Para contribuir com a qualidade e
consistência dos fluxos de informação entre a Secomm e as demais instâncias da universidade
é importante que sejam elaborados manuais e procedimentos-padrão para uso das diversas
instâncias da Secretaria de Comunicação e Multimeios - Secomm em suas relações internas e
externas.
A divulgação interna das decisões nos âmbitos da administração superior e das unidades
de ensino, pesquisa e assistência continuará sendo feita por meio da publicação dos atos oficiais
da administração superior: Reitoria, Vice-Reitoria, Pró-Reitorias, Secretarias, Diretorias e
Conselhos da UFMT em boletim online e no Diário Oficial da União, bem como jornais de
grande circulação, quando exigido.

6.7.4

Gestão de pessoas

Dados do Relatório de Gestão de 2008 a 2016, mostram que a força de trabalho da
UFMT representa o total de 3.480 servidores, definindo estes, como pessoal técnicoadministrativo e docentes.


Campus Cuiabá: 2.424 servidores, sendo 1.122 docentes e 1.302 técnicoadministrativos;



Campus Várzea Grande: 83 servidores, sendo 39 docentes e 44 técnico-administrativos;



Campus Sinop: 322 servidores, sendo 238 docentes e 84 técnico-administrativos;



Campus Rondonópolis: 403 servidores, sendo 321 docentes e 82 técnicoadministrativos;



Campus de Araguaia: 248 servidores, sendo 184 docentes e 64 técnico-administrativos.
A partir dessa importante representatividade, a área de gestão de pessoas possui um

valor crucial e sistêmico relacionado ao desenvolvimento dos servidores e aos objetivos
estratégicos da Instituição, assumindo papel cada vez mais relevante na busca do cumprimento
desses objetivos, da sua missão e da eficiência dos seus resultados. Suas ações devem ser
pautadas nas legislações emanadas do Ministério da Educação tais como: plano de carreira dos
professores do magistério superior, regido pela Lei nº 12.772/2012; plano de carreira dos cargos
Técnico-Administrativos em Educação, discriminado na Lei nº 11.091/2005 (Plano de Carreira
dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de
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Ensino vinculadas ao Ministério da Educação) e Decreto nº 5.824/2006 (Estabelece os
procedimentos para a concessão do Incentivo à Qualificação e para a efetivação do
enquadramento por nível de capacitação dos servidores integrantes do Plano de Carreira dos
Cargos Técnico-Administrativos em Educação, instituído pela Lei no 11.091, de 12 de janeiro
de 2005); Decreto nº 5.707/2006, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento de
Pessoal (PNDP) da administração pública federal; Plano Anual de Capacitação e
Desenvolvimento Humano da UFMT; e Resoluções internas sobre qualificação de servidores
docentes e técnico-administrativos.
Nessa perspectiva, a Secretaria de Gestão de Pessoas é responsável pelas ações
desenvolvidas na área de recursos humanos, com base num modelo de gestão de pessoas que
leva em conta as competências de seus servidores, as diferenças individuais, a diversidade dos
ambientes de trabalho e os demais aspectos que definem os ambientes organizacionais.
Foi criada pela Resolução CD nº 44/2008, a estrutura organizacional as Coordenações
de Administração de Pessoal, de Desenvolvimento Humano e de Assistência à Saúde do
Servidor. Sua missão é implementar políticas de gestão com foco na modernidade dos processos
e na valorização e desenvolvimento constante das pessoas, baseada em valores tais como:
valorização e respeito, ética, trabalho em equipe, profissionalismo, sustentabilidade e
transparência.
Nosso modelo de gestão contempla a gestão das competências, do ambiente do trabalho,
da cultura da organização e do conhecimento das pessoas.
Nesse contexto, definimos nossa política de gestão como um conjunto de ações para
gerir os servidores, visando agregar valor aos processos e alcançar a missão da Instituição.
Através dessas políticas definimos a expectativa, os valores, as práticas e os processos de
tomada de decisão que tratem das pessoas. São operacionalizadas por meio de processos de
cadastro e registro funcional, de provimento, de desenvolvimento humano e profissional, de
desempenho e da qualidade de vida e bem-estar no trabalho.
São princípios da área de gestão de pessoas:
1) alinhamento com a missão, visão, valores e objetivos estratégicos da Instituição;
2) responsabilidade compartilhada por todos servidores da Instituição, no sentido de
promover um ambiente de trabalho harmonioso e profissional, sem eximir de
responsabilidades adicionais das lideranças e da própria área de gestão de pessoas;
3) informatização e racionalização dos processos operacionais;
4) promoção do bem-estar físico, psíquico e social dos servidores;
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5) transparência das iniciativas voltadas às pessoas;
6) aprimoramento das relações de trabalho, por meio de práticas transparentes, justas e
éticas que valorizem as pessoas.

Gestão do Dimensionamento de Pessoal
O planejamento da força de trabalho busca estimar o quadro ideal de pessoal de uma
organização, incluindo a definição de conhecimentos, habilidades e atitudes adequadas para o
desempenho das tarefas requeridas, contribuindo para o alcance das metas organizacionais. A
aplicação de fórmulas matemáticas – aspecto quantitativo do dimensionamento – e a análise do
perfil adequado – aspecto qualitativo do dimensionamento – é condição necessária no
desenvolvimento das atividades de dimensionamento de pessoal dentro das organizações
(ROCHA e MORAIS, 2009, p. 03). O dimensionamento, de modo abrangente, deve
compreender um conjunto de procedimentos e ações para o alcance das necessidades futuras de
pessoal definidas de acordo com as metas e os objetivos da organização. Para tanto essa
iniciativa deve estar alinhada ao planejamento estratégico e apoiada pela alta administração
(BRASIL, 2006b, p. 09; ROCHA e MORAIS, 2009, p. 03). No cenário de gestão universitária,
uma vez que o ordenamento federal institui o planejamento da força de trabalho no âmbito de
todas as IFES, o dimensionamento será direcionado e balizado por meio dos seguintes
dispositivos: lei nº 11.091/05 e decreto n° 5.825/06.
A gestão da distribuição de pessoal na UFMT, corresponde à definição do quantitativo
ideal de servidores técnico administrativos através da aplicação da matriz desenvolvida pelo
trabalho da Comissão Instituída pela Portaria PROAD nº 1077/2014. A aplicação da matriz está
na sua fase quantitativa de determinação do número de servidores ideal para cada setor da área
administrativa e acadêmica, devendo ser aprimorada na sua segunda fase, qualitativa, para a
determinação dos cargos e das competências necessárias. Corresponde também na busca de
ações articuladas para a realização de concursos públicos de forma mais ágil, observando o
perfil desejado para cada cargo. Ainda, a execução de forma transparente dos processos de
movimentação de pessoal regida por edital de remoção e regulamentada pelas Resoluções
CONSUNI nº 13/2017 (cargos técnico-administrativos) e 14/2017 (cargo docente). Com
relação às vagas de docentes, a Resolução CONSUNI nº 01/2015 atribui a Reitoria a decisão
de distribuição das vagas geradas por aposentadoria e falecimento, devendo, juntamente com a
Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) e Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG), por
meio de análise do quantitativo de pessoal docente e da distribuição de encargos didáticos da
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unidade acadêmica, definir a melhor forma de indicação da destinação das vagas. A partir de
2018 será designada, pela Reitoria, uma Comissão que promoverá estudo para criação de matriz
de distribuição de vagas de docentes com critérios que levem em consideração o
desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão das unidades acadêmicas.

Gestão da Saúde e da Qualidade de Vida do servidor
A Portaria Normativa nº 3, publicada em 25 de março de 2013, institui as diretrizes
gerais para a promoção da saúde do servidor público federal, integrando o conjunto de ações da
Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal – PASS, da
Secretária de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a fim de
subsidiar políticas e projetos de promoção da saúde e de qualidade de vida no trabalho, a serem
implantados de forma descentralizada e transversal.
Os dispostos legais objetivam a implantação de ações voltadas à educação em saúde, à
prevenção dos riscos, agravos e danos à saúde do servidor, ao estímulo dos fatores de proteção
da saúde e ao controle de determinadas doenças com a finalidade de melhorar os ambientes da
organização e do processo de trabalho, de modo a ampliar a conscientização, a responsabilidade
e a autonomia dos servidores, em consonância com os esforços governamentais de construção
de uma cultura de valorização da saúde para redução da morbimortalidade, por meio de hábitos
saudáveis de vida e de trabalho.
O conhecimento das práticas de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) em órgãos
públicos brasileiros permanece pouco explorado, e se caracterizam por nítido descompasso
entre problemas existentes e atividades realizadas, com uma abordagem de QVT de viés
assistencialista, que tem no trabalhador a variável de ajuste. É necessário identificar os
elementos para construção de uma agenda de trabalho, tanto acadêmica quanto organizacional,
com uma abordagem de QVT de natureza preventiva.
Sob esse ponto de vista, a responsabilidade sobre o Programa de Qualidade de Vida foi
transferida para a Coordenação de Assistência e Saúde do Servidor – CASS, necessitando que
o mesmo fosse remodelado para atender as reais demandas epidemiológicas e culturais da
comunidade da UFMT.
Em face às demandas, a CASS tem construído, em conjunto com as demais
coordenações da Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP, um programa que tem como objetivo
principal promover a saúde e segurança dos servidores. A partir dessa premissa, as iniciativas
de promoção da saúde devem, preferencialmente, basear-se em dados epidemiológicos e no
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resultado das avaliações das condições da segurança e dos processos de trabalho, fazendo uso
da informação e indicadores de saúde como insumos para orientar e favorecer a transformação
contínua do nível de saúde e das condições de vida dos servidores, respeitando as necessidades
das diferentes etapas do desenvolvimento humano.
As ações a serem desenvolvidas pela CASS vão abranger mudanças na organização e
no ambiente de trabalho, com foco na prevenção dos acidentes e das doenças relacionadas ao
trabalho e na educação em saúde para a adoção de práticas que melhorem as condições e a
qualidade de vida do servidor.

Gestão por Competências
De acordo com o Decreto nº 5.707/2006, que instituiu o Plano Nacional de
Desenvolvimento de Pessoas – PNDP, conceitua-se gestão por competência a gestão da
capacitação orientada para o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e
atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos
objetivos da instituição.
A adequação entre competências dos servidores e missão e visão das Universidades
Públicas Federais constitui uma das finalidades essenciais da PNDP. Tal propósito cria
condições para a substituição de um modelo de gestão de recursos humanos mecanicista e
estático por um modelo de gestão de pessoas orgânico e dinâmico, calcado em práticas de gerir
pessoas por meio de competências requeridas que agreguem valor à missão e à visão das
Universidades Públicas Federais.

Política de Avaliação de Desempenho
As Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) foram demandadas pelo Governo
Federal a partir da Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, a criar diretrizes para instituir nova
sistemática de avaliação de desempenho para seus servidores, estruturando-a como uma das
premissas do Plano de Carreiras dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação.
A avaliação de desempenho é uma ferramenta fundamental para a gestão por ser uma
atividade integrante do ciclo de melhoria contínua. Através dela é possível identificar a situação
dos servidores em um determinado espaço de tempo, considerando a análise do próprio servidor
e da chefia imediata.
A Avaliação de Desempenho na UFMT, é regulamentada pela Resolução CONSUNI nº
17, de 25 de outubro de 2007, e tem como objetivo geral analisar o desempenho na área técnica
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e administrativa, fornecendo informações que visem o desenvolvimento pessoal e
organizacional, a melhoria do suporte ambiental e da qualidade do trabalho e possibilitar tanto
redimensionar as ações desenvolvidas pelos técnico-administrativos no exercício do cargo,
quanto aferir objetivamente o seu desempenho, fornecendo ao próprio avaliado e à Instituição
subsídios para seu aprimoramento profissional.
Esta reestruturação está pautada no Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que
institui a Política para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional, que tem em uma de suas diretrizes incentivar e apoiar o servidor
público no desenvolvimento das competências institucionais e individuais.

Política de Qualificação
A qualificação é um processo de aprendizagem baseado em ações de educação formal,
por meio do qual o servidor adquire conhecimentos e habilidades, tendo em vista o
planejamento institucional e o desenvolvimento do servidor na carreira. É pautada pela Política
Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP) que desempenha papel central no processo
de construção de novos perfis de qualificação profissional no âmbito da Administração Pública
Federal, requeridos na transição de um sistema apoiado em normas regulamentares e
procedimentos administrativos para uma gestão baseada em resultados, pelo Decreto nº 5.707,
de 23 de fevereiro de 2006 que institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de
Pessoal da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, pela Resolução
CONSEPE nº 133, de 15 de dezembro de 2014, Resolução CONSUNI nº 04, de 26 de março
de 2014 e Resolução CONSEPE Nº 83, de 25 de julho de 2016.
A Política de Qualificação de Servidores da UFMT tem por objetivo regulamentar os
processos de qualificação, bem como estabelecer ações de valorização e de incentivo aos
servidores da instituição para qualificação. Não obstante, propõe ações que permitem a
definição do perfil necessário aos servidores que a UFMT almeja manter em seu quadro
funcional para melhor atender à comunidade interna e externa.
Na política de qualificação dos servidores técnico-administrativos, o Plano de
Qualificação dos Servidores Técnico-administrativo em Educação, instituído pela Resolução
CONSEPE Nº 133/2014, possibilitou parcerias com alguns Programas de Mestrado e
Doutorado, garantindo sobrevagas para servidores técnicos-administrativos, garantindo um
aumento significativo no número de servidores com mestrado e doutorado na UFMT.
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Política de Capacitação
A política de capacitação da UFMT é elaborada em consonância com o Plano de
Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em
Educação, o qual está estabelecido na Lei 11.091, de 12 de janeiro de 2005; Lei 12.772, de 29
de dezembro de 2012; no Decreto 5.707, de 23 de fevereiro de 2006; Decreto 5.824, de 29 de
junho de 2006; Decreto 5.825, de 29 de junho de 2006 e na Portaria MEC 09, de 29 de junho
de 2006.
A Política de Capacitação tem por finalidade contribuir para o desenvolvimento do
servidor, tanto profissional como cidadão, e potencializá-lo para que desenvolva suas ações na
Administração Pública com qualidade e competências técnico-comportamentais para a
execução de suas atividades. A Gerência de Capacitação e Qualificação realiza anualmente o
levantamento de necessidade de capacitação em duas etapas, sendo elas:
1 – Relatório da demanda de capacitação extraído através da Avaliação de Desempenho
dos servidores técnicos-administrativos realizado durante o período de outubro a novembro.
2 – Levantamento de Necessidade de Capacitação (LNC) Junto aos gestores acadêmicos
e administrativos durante o período de dezembro a janeiro. O LNC tem como objetivo
consolidar e adequar as demandas de capacitação aos objetivos institucionais, a fim de nortear
o planejamento das ações voltadas para o contínuo aperfeiçoamento dos servidores da UFMT.
O Levantamento de necessidade de capacitação incentivou o diálogo entre os gestores e sua
equipe técnica, visando contribuir para a consolidação das metas institucionais, a fim de iniciar
as devidas modificações para o andamento dos trabalhos da gestão por competências nos cursos
de capacitação a serem oferecidos no Plano Anual de Capacitação – PACDH. Os Programas de
Capacitação servirão como norteadores dos projetos de capacitação que serão ofertadas à
comunidade universitária.

6.7.5

Sustentabilidade

O meio ambiente constitui um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e
protegido, tendo em vista o uso coletivo e sua importância para sociedade atual e para as
gerações futuras. Neste contexto, a UFMT deseja ser reconhecida como uma universidade que
prioriza a sustentabilidade ambiental. Desta forma, se compromete a agir em prol da
preservação e melhoria da qualidade ambiental, visando transformar-se em um modelo de
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práticas adequadas, construídas, aprendidas, desenvolvidas e disseminadas dentro de seus
próprios espaços e para comunidade em geral.
Estudos, pesquisas, ações, projetos e práticas sustentáveis serão apoiados pela gestão da
UFMT com objetivo de disseminar a sustentabilidade ambiental e possibilitar a mudança da
cultura de consumo e desperdício, estimulando a responsabilidade ambiental na comunidade
interna e externa.
De forma geral pretende-se institucionalizar a questão ambiental elegendo um setor para
unificar monitorar e disseminar as ações de sustentabilidade dentro da universidade, fornecendo
diretrizes, informações, padrões e indicadores para comunidade acadêmica. Disponibilizando
também apoio administrativo para atender projetos e demandas ambientais da instituição.
A UFMT, desde 2014, possui o Plano de Logística Sustentável. Este documento foi
elaborado pela Comissão Permanente do Plano de Logística Sustentável (PLS) e visa cumprir
o Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, regulamentado pela IN 10/2012 do MPOG. Este
plano apresenta 5 elementos, que são: metas, objetivos, ações, recursos e cronograma de
realização. Essas metas abrangem 3 temáticas: Aquisições Sustentáveis, Infraestrutura de
Saneamento Ambiental e Qualidade de vida no Ambiente de Trabalho. Com a renovação da
Comissão Permanente do PLS constituída pela Portaria GR nº 977/2017 serão incluídas novas
temáticas e será feita reformulação do plano.
A Política de Sustentabilidade Ambiental da UFMT está sendo formulada pela comissão
do PLS e será construída dentro dos preceitos da legislação, dos valores éticos e das premissas
em favor da manutenção do equilíbrio ecológico, da conservação dos recursos naturais, da
redução de impactos negativos e da melhoria da qualidade de vida. Esta política terá o objetivo
de orientar a gestão da UFMT, assim como suas ações de ensino, pesquisa e extensão levando
em consideração os eixos estratégicos.

Educação Ambiental
Considerando a Lei 6.938/1981 sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins
e mecanismos de formulação e aplicação, assim como a Lei 9.795/1999 que institui a Política
Nacional de Educação Ambiental e Resolução CNE 02/2012, que estabelece as diretrizes
curriculares nacionais para a Educação Ambiental, as instituições de Educação Superior devem
promover sua gestão e suas ações de ensino, pesquisa e extensão orientadas pelos princípios e
objetivos da Educação Ambiental, incentivando a participação individual e coletiva,
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permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a
defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania.

Logística Sustentável (Obras Sustentáveis, Compras Sustentáveis, Eficiência Energética,
Eficiência no consumo)
Logística sustentável constitui o processo de coordenação do fluxo de materiais, de
serviços e de informações, do fornecimento ao desfazimento, que considera a proteção
ambiental, a justiça social e o desenvolvimento econômico equilibrado. Considerando a Lei
8.666/1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, o Decreto
7.746/2012 sobre a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações e a
Instrução Normativa 10/2012, a UFMT pretende consolidar e institucionalizar as ações da
Comissão Permanente do Plano de Logística Sustentável.

Saneamento Ambiental, Recursos Hídricos e Resíduos
Considerando a Lei 12.305/2010 sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei
nº 11.445/ 2007 que estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a
política federal de saneamento básico, a Lei nº 9.433/1997, que instituiu a Política Nacional de
Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, o
Decreto n. 5.940/2006, que institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos
órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, a UFMT pretende
estimular estudos e projetos para observância da utilização dos recursos naturais, assim como
do gerenciamento adequado e logística reversa de resíduos.

Qualidade de Vida, Segurança e Inclusão
Considerando a Instrução Normativa 10/2012, pretende-se consolidar as iniciativas de
sensibilização, capacitação e treinamento com a temática da sustentabilidade na organização,
assim como a promoção da qualidade de vida e segurança da comunidade acadêmica, por meio
de projetos e atividades de integração e inclusão, estimulando práticas saudáveis e sustentáveis.

Urbanismo, Biodiversidade, Mobilidade e Acessibilidade
Conforme Lei 10.257/2001 que estabelece normas de ordem pública e interesse social
que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar
dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental, assim como a Lei 10.098/2000 sobre
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acessibilidade e as normativas do plano diretor, as instituições públicas devem estimular o
planejamento integrador do meio natural, visando quantidade, qualidade e representatividade
da vegetação para conservação ambiental, biodiversidade, educação, estética, conforto e lazer.

Pesquisa, tecnologia e transferência
Conforme Lei 9.795/1999, decreto 7.746/2012 e Resolução CNE 02/2012 os sistemas
de ensino e as instituições de pesquisa, em regime de colaboração, devem fomentar e divulgar
estudos e experiências realizados na área da Educação Ambiental, visando ao desenvolvimento
de práticas e tecnologias mitigadoras de impactos negativos ao meio ambiente e à saúde.

6.7.6

Tecnologia da informação

A expansão da infraestrutura acadêmica e administrativa da UFMT nos últimos anos
ampliou sua complexidade de gestão e planejamento. Nesse contexto, o uso das tecnologias da
informação e comunicação tem assumido um papel estratégico, alinhado com as demandas
institucionais, principalmente as relacionadas com a atividade fim: ensino, pesquisa e extensão.
A instituição estabelece sua Política de Tecnologia da Informação no Plano Estratégico
de Tecnologia da Informação (PETI), em conformidade com o Plano de Desenvolvimento
Institucional. Com o objetivo de alinhar as estratégias organizacionais e a gestão de tecnologia
da informação (realizada pela Secretaria de Tecnologia da Informação), a UFMT conta com o
Comitê de Governança Digital – CGD, instituído pela Portaria de nomeação do Comitê Portaria GR nº 083, de 10 de fevereiro de 2017, e pelo Regimento Interno do Comitê de
Governança Digital da UFMT aprovado em 10 de Julho de 2017. A governança digital situase como parte da governança corporativa, sendo de responsabilidade da alta direção, com o
objetivo de garantir que a TI mantenha e amplie os objetivos e estratégias organizacionais, com
menor risco e maior retorno.
As estruturas e boas práticas de governança digital da UFMT possuem destaque no
cenário das instituições públicas nacionais, tendo obtido o melhor resultado entre as 106
instituições de ensino superior federais no Índice de Governança de TI (iGovTI), medido pelo
Tribunal de Contas da União – TCU no ano de 2016. A nota do iGovTI2016 foi 0,72 de uma
escala de 0 a 1, atingindo o nível de capacidade “Aprimorado”. Esse resultado deve-se
especialmente à definição das competências de TI em uma unidade no nível de Secretaria, e à
transparência na documentação da gestão e de planejamento da TI.
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Aprimoramentos ainda necessitam ser realizados para que a governança digital na
UFMT auxilie da melhor forma o alcance dos objetivos estratégicos institucionais. Entre os
aprimoramentos estão: a definição de critérios para um plano de capacitação técnica e gerencial
do pessoal de TI, e o acompanhamento desse plano; a formalização de processos existentes
(gerenciamento de catálogo de serviços, gestão de riscos, gestão de mudanças dos serviços
oferecidos, gestão de vulnerabilidade técnica, gestão de incidentes e portfólio de projetos); e a
criação de mecanismos de monitoramento de resultados de TI.
Ainda como parte das estratégias de governança digital, está a definição da política de
segurança de tecnologia da informação. A UFMT instituiu um Comitê Gestor de Segurança da
Informação – CGSI, por meio da Resolução CONSUNI no. 7 de 27/02/2013, que é composta
por representantes técnicos e docentes de todos os campi da UFMT, além de representantes da
área de segurança física, direito digital, gestão de pessoas, Hospital Universitário Júlio Muller
e Pró-Reitoria de Pesquisa.
Desde que instituído pela Portaria GR no. 607 de 10 de maio de 2013, o comitê
estabeleceu os princípios norteadores de segurança da Informação na UFMT (Ata de
27/06/2013) e o Regimento do Comitê Gestor de Segurança da Informação na UFMT (Ata
26/07/2013).
Atualmente todas as áreas fins da UFMT possuem sistemas para apoiar suas atividades.
Essa abrangência só foi possível a partir da compreensão da área de tecnologia da informação
como um recurso estratégico de gestão.
Em 2017 foi proposto e implementado o Portal de Sistemas Integrados, onde o usuário
da UFMT realiza a autenticação uma única vez e acessa os sistemas que estão integrados. Além
disso, os usuários possuem um ambiente unificado para gerenciar informações de acesso e
dados pessoais.
Entre os valores da STI, estão a acessibilidade e a transparência. No que diz respeito à
acessibilidade, a Secretaria, em conformidade com a Lei Nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000,
tem revisado e adaptado os seus sistemas de acordo com o modelo de acessibilidade em governo
eletrônico (eMAG), inclusive com a definição de metas e indicadores em seu planejamento
estratégico. Quanto à transparência, a STI está trabalhando, em conjunto com o Serviço de
Informação ao Cidadão (SIC), na criação de mecanismos de transparência ativa, que é a
publicação de dados e informações públicas na internet.
Tendo em vista a gama de novos dispositivos com acesso à internet, a STI pretende
aumentar a mobilidade de seus sistemas de informação, seja por meio do desenvolvimento de
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novos aplicativos móveis ou por meio da responsividade das aplicações que são executadas na
Web. Essa estratégia só é possível em decorrência da expansão da rede sem fio, que se iniciou
em 2014.

6.7.7

Gestão da infraestrutura

A UFMT, por meio de suas unidades acadêmicas e administrativas, tem processos e
projetos intrínsecos nas suas ações do dia a dia. Com o objetivo de contribuir com a celeridade,
efetividade e adequação às normas vigentes, torna-se necessária a reorganização administrativa,
de maneira ordenada, para o atendimento das demandas institucionais.
Nesse contexto, a criação e os ajustes propostos nas unidades acadêmicas e
administrativas visam contribuir com a consolidação da UFMT, enquanto universidade pública,
gratuita, laica, autônoma e democrática. E assim, surge a Secretaria de Infraestrutura –
SINFRA/UFMT.
A SINFRA surge da junção entre duas áreas: a Coordenação de Planejamento Físico
(CPF), que era subordinada à Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) e possuía como
atribuição a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura, assim como a fiscalização do
andamento das obras contratadas, visando a construção de novas edificações para a UFMT e a
reforma das já existentes; a Prefeitura do Campus, que tinha como objetivo planejar, coordenar
e executar os serviços relacionados à manutenção (conservação das áreas verdes, chaveiro,
edificação, elétrica, hidráulica, limpeza da instituição, marcenaria, pintura, refrigeração,
serralheria e vidraceiro), além de ser a unidade responsável pelo setor de segurança e transportes
da Universidade.
A gestão de infraestrutura integradas em projetos, acompanhamento e fiscalização dos
contratos e da execução de obras vem no intuito de uma visão de totalidade da infraestrutura
necessária às melhores condições das atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativa
da UFMT, auxiliando os Conselhos e a Gestão Superior da UFMT na tomada de decisão.
Tal integração, também facilita a comunicação interna e a possibilidade de todos que
dela participam compreenderem as diversas funções, melhorando assim a aprendizagem
organizacional e a transparência dos fluxos de solicitações e outros processos do dia a dia das
unidades acadêmicas e administrativas.
Neste contexto, elencam-se a seguir algumas ações que compõem o planejamento desta
Secretaria, visando a melhoria da infraestrutura física da UFMT.
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Planejamento e Acompanhamento da Expansão e Suporte da Área Física
A política de expansão nos últimos anos representou aumentos significativos das áreas
físicas das universidades federais. Isso implica, necessariamente, em um grande esforço de
planejamento, visando otimizar a ocupação dos campi, uma vez que vários deles se encontram
em áreas urbanas de grande valorização territorial, além da necessidade da harmonia da
composição arquitetônica e conservação da ordem organizacional, ambiental e da mobilidade.
Estes elementos remetem à necessidade da elaboração do chamado Plano Diretor. Este
documento é definido como instrumento básico para orientar a política de desenvolvimento e
de ordenamento da expansão urbana dos municípios. Contudo, é perfeitamente necessário e
ajustável à realidade das universidades. O Plano Diretor tem como objetivo orientar as ações
do poder público visando compatibilizar os interesses coletivos e garantir de forma mais justa
os benefícios da urbanização, garantir os princípios da reforma urbana, direito à cidade e à
cidadania, gestão democrática da cidade. Visa-se apontar rumos para um desenvolvimento local
economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente equilibrado.
Neste contexto, o Conselho Diretor da UFMT publicou a Resolução CD nº 05, de 25 de
Março de 2011, a qual “Dispõe sobre as normas de uso do espaço físico dos campi da UFMT e
dá outras providências” e assim instituiu o Plano Diretor da UFMT, que estabelece diretrizes
para utilização dos espaços físicos dos campi universitários visando a organização do seu
desenvolvimento urbanístico e ambiental. É necessário, portanto, atualizar o Plano Diretor da
universidade, em função das ampliações físicas ocorridas, assim como discutir amplamente
possíveis mudanças e melhorias no documento, visando o bem estar de toda a comunidade
local.
Entende-se também que é necessária a criação do Comitê Gestor de Infraestrutura, com
representação dos diversos segmentos da comunidade acadêmica, através do qual pretende-se
institucionalizar a tomada de decisão sobre as futuras expansões físicas da UFMT, definindo as
prioridades de novas obras, assim como das reformas necessárias nas edificações existentes,
subsidiando, de maneira coletiva, as decisões sobre o futuro da infraestrutura física da
universidade. Ou seja, será mais um mecanismo de gestão para o planejamento e
acompanhamento das áreas físicas, ratificando o compromisso assumido de término das obras
em andamento, assim como do planejamento de novas obras e/ou reformas.
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Organização do Espaço Físico (circulação de veículos, mobilidade urbana, acessibilidade,
sinalização, sustentabilidade, segurança, paisagismo)
No que diz respeito à organização dos espaços físicos, é importante correlacionar com
a necessidade de atualização e cumprimento do Plano Diretor da UFMT. Além disso, deve-se
atentar para outras questões legais, como por exemplo a Instrução Normativa nº 01, de 19 de
janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), a qual “Dispõe
sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços
ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras
providências”. Esta Instrução trata, dentre outras coisas, das especificações e demais exigências
do projeto básico ou executivo, para contratação de obras e serviços de engenharia, devem ser
elaborados visando à economia da manutenção e operacionalização da edificação, a redução do
consumo de energia e água, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o
impacto ambiental. Portanto, têm ligação direta com o Plano Institucional de Manutenção que
será desenvolvido pela SINFRA (conforme exposto no item 4 deste documento), assim como
com outras ações que visam diretamente a sustentabilidade ambiental, como ações de eficiência
energética, uso racional da água, dentre outras.

Plano de Gestão, Integração e Compartilhamento de Espaços Físicos
A SINFRA surge, basicamente, devido à necessidade de integração entre duas áreas que
trabalhavam com ações ligadas à infraestrutura, conforme apresentado. Isso mostra a
importância de se consolidar uma unidade administrativa focada na melhoria da infraestrutura
física da universidade, visando, inclusive, dar o suporte para os campi, uma vez que cada um
deles possuem suas respectivas Prefeituras, como também engenheiros locais.
Mas, para se realizar qualquer gestão, é preciso conhecer aquilo que se irá gerir. Ou seja,
é preciso ter informações completas e precisas, para que o resultado de todo o trabalho apareça
de maneira satisfatória. Como citado no item 1 deste documento, a UFMT, assim como as
universidades federais, passou por grande expansão. Este fato fez com que a área construída
crescesse, assim como o número de servidores e de alunos. Ou seja, a UFMT se expandiu em
todos os sentidos.
Sendo assim, é importante criar, de modo sistêmico, um banco de dados com o histórico
da estrutura física dos campi, além é claro de mantê-lo sempre atualizado. Isso implica em um
trabalho contínuo de levantamentos das edificações em relação à área construída, como também
por tipo de ambiente (salas de aula, laboratórios, salas de professores, dentre outros), por
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unidade responsável (Instituto, Faculdades, Departamentos) e também em registrar as
principais características construtivas e operacionais (tipo de porta, janela, lâmpada, etc.). Uma
vez atualizado e sistematizado, estes dados deverão subsidiar a elaboração da Política de Gestão
do Espaço Físico da UFMT, a qual precisa ser discutida e construída em conjunto com as
unidades acadêmicas e administrativas (Institutos, Faculdades, Departamentos e PROPLAN).
É necessário conhecer e otimizar o uso dos espaços já existentes, o que pode inclusive evitar a
construção de novos espaços, atendendo às demandas e trazendo economia significativa para
os cofres públicos.

Plano de Manutenção e Conservação dos Espaços Físicos
Em conjunto com a expansão, ressalte-se a necessidade de manutenção dos espaços
físicos existentes. Obviamente, a ampliação da área construída apresenta correlação direta com
o aumento da necessidade de manutenção. Acrescenta-se aqui que, com o passar dos anos, as
edificações vão necessitando cada vez mais de ações de manutenção, devido ao desgaste natural
e ao uso dos espaços. E mais, deve-se buscar também ações que tragam melhorias e bem estar
as membros da comunidade universitária e usuários, e não apenas a manutenção das instalações
existentes. Isso porque as inconformidades das instalações podem comprometer o bom
desenvolvimento das atividades na universidade, influenciando na qualidade do ensino,
pesquisa e extensão e, consequentemente, no aprendizado dos discentes.
A manutenção pode ser definida como um conjunto de ações, medidas e técnicas
combinadas para garantir que um sistema como um todo se mantenha em sua condição inicial
de estabilidade ou retorne a ela. A manutenção é a combinação de todas as ações técnicas e
administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item em um
estado no qual possa desempenhar uma função requerida (ABNT NBR 5462: 1994). Além
disso, a missão da manutenção é garantir a confiabilidade, a segurança, a preservação do meio
ambiente e custos adequados.
E, para solucionar os problemas que vêm se acumulando ao longo do tempo nas
edificações, um Programa de Manutenção Preventiva é peça chave para que se consiga realizar
o atendimento das necessidades básicas de seus usuários. Portanto, é imprescindível a
elaboração do Plano Institucional de Manutenção Preventiva e Preditiva, visando a diminuição
do número de ações corretivas realizadas pelas equipes de manutenção.
Outra ação tão importante quanto o Plano de Manutenção, visando a conservação dos
espaços físicos, é a melhoria no quesito segurança. A universidade é um local amplo, aberto e
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que possui riquezas com valores intangíveis. Sendo assim, a preservação do patrimônio físico,
cultural, científico, social e intelectual se torna um grande desafio.
Por estes motivos, é preciso estabelecer a Política Institucional de Segurança,
possibilitando uma maior sensação de segurança para toda a comunidade UFMT e de seu
entorno. Esta política deve ser pautada na pluralidade, no respeito, na diversidade, na promoção
de medidas de conscientização, na prevenção e promoção ao combate a todos os tipos de
violência e na promoção da cultura de paz e, portanto, deve ser construída de maneira coletiva,
visando ouvir todos os segmentos da comunidade acadêmica, conhecer as experiências de
outras universidades públicas (principalmente as federais), as tecnologias que possam auxiliar
nos serviços de segurança (aplicativos de celular, sistemas de monitoramento por câmeras, etc.)
e quem sabe até mesmo servir de modelo para a replicação em outros setores e até mesmo na
segurança pública dos estados e municípios.
Por fim, cabe ressaltar que as informações apresentadas neste item demonstram uma
nova maneira de realizar a gestão da infraestrutura da UFMT, baseada no planejamento das
atividades, no profissionalismo das ações, focando nos resultados e na transparência dos
processos.

6.7.8

Inclusão e acessibilidade

Nas últimas décadas inúmeros avanços ocorreram no processo de democratização em
nosso pais, no que diz respeito ao cumprimento dos direitos humanos e a elaboração de políticas
públicas que valorizam o convívio com a diversidade. Assim, em uma sociedade
complexificada pelas desigualdades sociais, as políticas de inclusão expressam as demandas
por ações capazes de inserir na vida social, política, econômica, uma pluralidade de sujeitos até
então à margem dos direitos, marcados por classificações e hierarquizações por causa das suas
diferenças.
A legislação brasileira referente à inclusão escolar de pessoas com deficiência é
considerada, por muitos autores e pesquisadores da área, uma referência para qualquer país do
mundo. No entanto, o direito previsto em lei, decreto, política ou diretriz não garante a inclusão,
permanência e sucesso dessas pessoas no ambiente acadêmico.
Na perspectiva da Educação Inclusiva, o paradigma norteador das ações educacionais,
se ampara na valorização e no reconhecimento das diferenças como condição humana, no
respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem e proposição de práticas pedagógicas
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flexibilizadas. Assim, exige a ruptura com valores, costumes e representações instituídas na
sociedade, nos sistemas de ensino fazendo com que esses se reorganizem. Esse princípio,
aplica-se também ao ambiente de trabalho.
Na UFMT, a inclusão e a acessibilidade passaram a ser focos de atenção e de ações
institucionais que visam o compromisso social e a oferta da educação superior democrática,
universalizada. Ações direcionadas a estudantes e a servidores que apresentam deficiência
podem ser verificadas pelo número de vagas destinadas a essa população, por meio de cotas de
ações afirmativas, cotas em concursos, programas de acolhimento, acompanhamento e
incentivo à permanência no ambiente institucional.
A UFMT, comprometida com a construção e consolidação de uma Universidade
democrática, inclusiva e de qualidade, que reconhece e valoriza a diversidade, as diferenças
sociais, culturais, físicas e emocionais, busca formas de compreender e atender às necessidades
especificas de seus discentes e de seus servidores. Portanto reconhece que a educação e o
trabalho constituem-se em direitos inerentes ao homem, que o processo de inclusão ocorre
amparado em uma perspectiva coletiva, com a construção de políticas, propostas e ações
institucionais que visam a acessibilidade, a permanência e a aprendizagem no ambiente
universitário.

Marco regulatório
A educação de pessoas que apresentam deficiência (PCD) possui um amplo respaldo
legal e está amparada na Constituição Federal de 1988, na atual Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDBEN/Lei nº 9.394/1996), na Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL,2008) e na Lei 13. 146/2016, documentos em
vigor, que apontam a necessidade das escolas da rede regular, em todos os níveis de ensino, se
organizarem para atender as necessidades especificas de seus estudantes.
A educação inclusiva recebe na atual Lei de Diretrizes de Base da Educação, um
capítulo para a educação especial, definindo-a como modalidade de educação escolar a ser
oferecida preferencialmente na rede de ensino regular, assegurando a oferta de currículos,
métodos e recursos educativos específicos, assim como professores com formação
especializada.
O MEC/SeSU disciplinou pela primeira vez a educação especial no ensino superior em
2008, por meio da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
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Inclusiva, estabelecendo sua efetivação por meio de ações de promoção do acesso, da
permanência e da participação discente (Brasil, 2008, p. 16).
Com relação as pessoas que apresentam deficiência, na UFMT, a inclusão vinha
ocorrendo paulatinamente ano a ano e se fortaleceu via sistema de cotas, cujo processo seletivo
se efetivou em 2018.
A partir de 2016, somando-se aos documentos que amparam os direitos das pessoas com
deficiência a Lei Brasileira de Inclusão - Lei nº 13.146, reafirma, esclarece inúmeros aspectos
e define termos. Em seu Artigo 2º ressalta que a pessoa com deficiência é “aquela que tem
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. Uma perspectiva conceitual
onde a deficiência deixa de ser atributo dos sujeitos, mas decorrente da ausência de
acessibilidade que o Estado e a sociedade oferecem. Ao reforçar a perspectiva interativa e os
aspectos sociais, culturais, educacionais, a referida Lei indica que as ações inclusivas devem
ser entendidas tendo como referência as definições apresentadas no Art. 3º que explicita a
definição dos termos: acessibilidade, desenho universal, tecnologia assistiva, barreiras,
comunicação, adaptações razoáveis, elementos de urbanização, mobiliário urbano, profissional
de apoio escolar, dentre outros
Tal lei é imperativa quanto ao papel das Universidades brasileiras em assegurar aos
estudantes com deficiência o atendimento educacional especializado nesse nível de ensino. Na
UFMT sua aplicabilidade do ponto de vista da inserção no processo seletivo se efetivará em
2018.
Os requisitos legais e normativos para a regulação de cursos de graduação, no intuito de
disciplinar e fomentar a inclusão, a educação para o respeito aos direitos humanos e a educação
ambiental, estabelece, entre outros, como exigência para o seu funcionamento, o cumprimento
das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso, das Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira,
Africana e Indígena, nos termos da Lei Nº 9.394/96, com a redação dada pelas Leis Nº
10.639/2003 e N° 11.645/2008, e da Resolução CNE/CP N° 1/2004, fundamentada no Parecer
CNE/CP Nº 3/2004, das Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme
disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de
30/05/2012 e da Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto
Nº 4.281 de 25 de junho de 2002).
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Política institucional de acessibilidade e inclusão na UFMT
A Universidade deve ser concebida como um espaço institucional que proporciona
ambiente e ambiência de aprendizagem seguros, inclusivos, com infraestrutura, sistemas e
equipamentos adequados, relações pedagógicas pautadas pelo respeito às diferenças, tornandoa verdadeiramente democrática. Na UFMT a regulamentação que acompanha o movimento
nacional em prol da Universidade democrática se expressa na Resolução CONSEPE Nº
131/2017, que trata da adequação do Programa de Ação Afirmativa na UFMT, à Lei nº
13.409/2016, instituindo o sistema de reserva de vagas, em cada concurso seletivo para ingresso
nos cursos de graduação, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por
pessoas com deficiência, nos termos da legislação (Art. 1º).
É importante ressaltar que a UFMT além de estudantes, tem a sua comunidade
acadêmica formada por servidores que apresentam deficiência e necessidades especificas delas
decorrentes, portanto também são alvo das ações inclusivas.
Diante deste contexto, as diversas ações no âmbito administrativo e acadêmico têm a
seguinte configuração:
Ações de capacitação: objetivando preparar e conscientizar os servidores e a
comunidade acadêmica sobre a importância de se derrubar as barreiras pedagógicas e
atitudinais, e também a falta de informações básicas e necessárias que possam proporcionar a
dificuldade de atuação dos servidores para atender as pessoas com deficiência, bem como
eliminar toda e qualquer forma de preconceito, estigmas, estereótipos e discriminações, sempre
buscando compreender as dificuldades dos docentes, intérpretes e servidores que tenham
contato com alunos com deficiência, buscando atender aos seus direitos e às suas necessidades.
Ações de Políticas Afirmativas: objetivando preparar e elaborar ações administrativas e
acadêmicas a fim de corrigir as diferentes formas de desigualdades presentes na comunidade
acadêmica, oferecendo possibilidade de igualdade de oportunidades a todos os alunos e
servidores. Sejam ações de acolhimento, acompanhamento, auxílio financeiro e apoio
médico/psicológico aos diferentes tipos de desigualdades presentes na comunidade com
diversas temáticas de como lidar, receber, compreender e atender a pessoa com deficiência,
bem como falar e conscientizar a respeito da inclusão e acessibilidade;
Ações administrativas e acadêmicas: objetiva preparar ações administrativas e
acadêmicas, no âmbito operacional e estratégico com o envolvimento de todo corpo
administrativo da UFMT, a fim de auxiliar no acolhimento e o respeito da diversidade
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acadêmica, elaboração de políticas institucionais que assegurem os direitos da pessoa enquanto
ser subjetivo, desenvolvimento, acompanhamento e adaptações didático-pedagógicas nos
projetos pedagógicos dos cursos de graduação,

das áreas de

pesquisa e extensão da

universidade, tendo como premissa o acesso universal da comunidade ao ambiente acadêmico
com um ensino acessível e inclusivo. A acessibilidade deve ser promovida para proporcionar
acesso atitudinal, metodológico, instrumental, digital, comunicacional, arquitetônico e físico.
A ausência de barreiras se dá no acesso a instrumentos, utensílios e ferramentas de trabalho e
estudo, métodos, técnicas e teorias inclusivas, uso de recursos digitais de comunicação, de
acesso físico à tecnologias assistidas, compreendendo equipamentos e programas adequados,
de conteúdo e apresentação da informação em formatos alternativos, ausência de entraves
arquitetônicos de acesso e presença de sinalização que facilite o trânsito de pessoas com
deficiência.
Cabe ressaltar a criação, em 2017, do Núcleo de Acessibilidade da UFMT. Um dos
objetivos do Núcleo é promover o diálogo entre os diversos setores e unidades da UFMT, em
prol do desenvolvimento de ações que visem a inclusão e a acessibilidade, como a continuidade
das adequações nas suas instalações físicas, visando atender os requisitos mínimos normativos
(ABNT NBR 9050), trabalho este, que demanda diversas frentes de trabalho, em todos os
campi. Vale salientar que as novas edificações já atendem aos critérios de acessibilidade,
estabelecidos nas normas técnicas, mas que se fazem necessárias as adequações nas edificações
mais antigas, assim como nas áreas comuns dos campi. Busca-se também parcerias, internas e
externas, visando a elaboração de projetos que possam melhorar a qualidade dos serviços
prestados pela Secretaria de Infraestrutura.

6.7.9

Política de Internacionalização da UFMT

O processo de internacionalização é inerente à história do ensino superior brasileiro.
Nas últimas décadas, políticas públicas colocaram em evidência as possibilidades e
amplificaram as potencialidades para a internacionalização do ensino superior brasileiro, com
programas como o Ciência Sem Fronteiras, a Licenciatura Internacional, PEC-G e PEC-PG,
dentre outros. Ainda que tenha existido considerável desarticulação entre as ações políticas e o
contexto acadêmico-científico e suas especificidades, esses programas desnudaram por
completo o mundo internacional para os estudantes, técnicos e docentes das universidades

92

brasileiras, expondo as nossas qualidades e fragilidades em termos de competências para a
internacionalização.
Na esfera internacional, pode-se dizer que a internacionalização do ensino superior foi
fortalecida por iniciativas originadas no continente europeu e apresenta alguns marcos
históricos, tais como a Convenção de Lisboa (1997), que constitui-se como uma revisão do
modelo europeu de reconhecimento de diplomas; a Declaração de Sorbonne (1998), que foi
firmada por França, Inglaterra, Alemanha e Itália, reafirmando a necessidade de criação de
reconhecimento mútuo dos diplomas europeus do ensino superior para fins profissionais;
Declaração de Bolonha (1999), que apresenta uma definição de um núcleo central de objetivos,
constituídos pela unificação dos graus acadêmicos, introdução do conceito de empregabilidade
e a valorização da aprendizagem ao longo da vida.
Em relação a atuação de associações, redes e organismos internacionais, com interesses
na educação superior, podemos destacar muitas contribuições, como a possibilidade de debate
sobre conceitos e práticas comuns a instituições de ensino superior, bem como o
desenvolvimento de políticas, diretrizes, prospecção e monitoramento de atividades, questões
linguísticas e melhores práticas de internacionalização em universidades de todos os
continentes.
Nessa perspectiva, pode-se citar a atuação da UNESCO e sua afiliada, a International
Association of Universities (IAU), European Association for International Education (EAIE),
International Education Information Centre, International Student Exchange Program (ISEP),
United Nations University (UNU), International NetWork For Quality Assurance Agencies In
Higher Education (INQAAHE), European Higher Education Society (EAIR), European
Language Council (ELC), Grupo Montivideo, Grupo Tordesilhas, Grupo Magalhães,
Associação de Universidades da Língua Portuguesa (AULP), Grupo Coimbra de Universidades
Brasileiras (GCUB), Associação de Assessorias de Instituições de Ensino Superior Brasileiras
para Assuntos Internacionais (FAUBAI), dentre outras.
Embora seja observado um forte movimento de internacionalização mediado por essas
redes e organismos internacionais ligados à educação superior, nas universidades a
institucionalização em termos de planejamentos e políticas ainda precisa de avanços e a
internacionalização hoje faz parte das metas e políticas institucionais.
Procurando responder aos desafios sociais de seu tempo, a UFMT organizou a
coordenação do trabalho institucional com a internacionalização através da criação da
Secretaria de Relações Internacionais – SECRI, a fim de implementar políticas e projetos para
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a internacionalização. No processo de mobilidade internacional, a SECRI atua como ponte
entre as instituições de ensino estrangeiras, as agências de mobilidade estudantil e os estudantes,
docentes e técnicos-administrativos da UFMT, assim incentivando o intercâmbio em diversas
modalidades, com mais 80 acordos de cooperação internacional firmados, recebendo
anualmente uma média de 55 estudantes estrangeiros de diversas partes do mundo,
oportunizados mediante os acordos e cooperações em âmbito bilateral e redes internacionais. A
UFMT, através da internacionalização, pretende reforçar projetos conjuntos e integradores, dar
maior dimensão às suas atividades de formação, de pesquisa e de inovação e contribuir para a
consolidação de espaços integrados de conhecimento e de cultura.
Associada a cinco grupos internacionais (FAUBAI, Grupo Coimbra de Universidades
Brasileiras (GCUB), Grupo Tordesilhas, AULP e UDUAL), a UFMT ocupa a 122° posição no
QS World University Rankings Latin America, a 33ª colocação geral entre as Universidades do
Brasil no Ranking Universitário Folha e a 62º posição no quesito internacionalização.
Dentre as muitas ações e atividades internacionais em andamento na instituição,
destacam-se: operação científica efetiva com as melhores universidades de pesquisa do mundo
(EUA, China, Austrália, Alemanha, Inglaterra, dentre outras); número considerável de
estudantes de graduação e pós-graduação em intercâmbio internacional; aumento do número de
docentes em intercâmbio, missões e demais atividades internacionais; e, aumento do número
de pesquisadores estrangeiros na UFMT.
A UFMT tem sido projetada internacionalmente mediante a participação em redes e
organismos estrangeiros de seus docentes, estudantes e técnicos, bem como na realização de
eventos de destaque internacional. Apesar de todos os esforços e da dinamicidade nas ações,
inexistia um plano institucional de internacionalização, capaz de nortear as estratégias
internacionais realizadas na instituição.
O processo de internacionalização da UFMT está em consonância com as diretrizes e
iniciativas desenvolvidas pela Universidade e compete, em diversas áreas da pesquisa e pósgraduação em nível nacional e internacional.
O conceito de internacionalização do ensino superior possui diferentes abordagens
teóricas e pode ser entendido por muitas perspectivas. Na UFMT, o conceito de
internacionalização do ensino superior está integrado na cultura organizacional da instituição,
reafirmando sua natureza internacional decorrente da universalidade intrínseca ao processo de
geração e difusão do conhecimento.
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Dentre os muitos benefícios possíveis de um processo de internacionalização, na
Universidade Federal de Mato Grosso buscar-se os seguintes: possibilidade do estabelecimento
de troca entre estudantes, técnicos e docentes de diferentes áreas do conhecimento em diferentes
contextos, promovendo melhor compreensão de valores universais, novas perspectivas nas
respectivas áreas de estudo e respeito à diversidade sociocultural; aprimoramento de
habilidades cognitivas dos estudantes envolvidos em programas internacionais, tais como
pensamento crítico, busca de informação, resolução de problemas, tomada de decisão e
capacidade de lidar com mudanças; colaboração no ensino, pesquisa, extensão e cultura, com
incorporação de uma perspectiva ou foco internacional e consequente redução da endogenia;
possibilidade de elevação dos padrões acadêmicos e da qualidade dos programas e currículos;
qualificação dos recursos humanos (servidores, docentes e técnicos) e provimento de
qualificação profissional por meio da formação diferenciada dos estudantes; fortalecimento e
promoção da imagem institucional; diversificação nas fontes de geração de recursos;
estabelecimento de parcerias estratégicas para ampliação do horizonte acadêmico e produção
do conhecimento; possibilidade da aprendizagem aos estudantes, técnicos e docentes de
diferentes idiomas e culturas; aprimoramento e fortalecimento da gestão universitária, mediante
a possiblidade de troca de experiências e boas práticas entre gestores da UFMT e instituições e
redes internacionais; cooperação de diferentes instituições universitárias e comunidades
internacionais no desenvolvimento de atividades pedagógicas e/ou na construção participativa
de conhecimento e saberes; inter-relação com as comunidades locais na busca conjunta de
solução de problemas econômicos e sociais, desenvolvendo o exercício da cidadania e
fortalecimento do ensino, pesquisa e extensão.

6.8

Responsabilidade Social da IES

A responsabilidade social universitária é inerente à ideia de Universidade como
instituição educacional concebida como bem público. Esta, ao assumir-se como entidade
pública insere-se no processo de desenvolvimento da sociedade como um ente estratégico de
produção e divulgação de saberes comprometidos com a resolução de problemas sociais, tanto
no que concerne à comunidade universitária, quanto à região em que está inserida, bem como
ao país e à sociedade global. Quanto maior for a articulação das suas unidades, dos diversos
setores e atores envolvidos na organização administrativa e acadêmica, em um projeto de
desenvolvimento social equitativo e sustentável, maior tende a ser o comprometimento com a
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responsabilidade social de um modo geral. Considera-se que a capacidade de promover
mudanças na sociedade está diretamente relacionada ao estímulo e promoção de valores éticos
e de senso crítico na comunidade universitária. Assim, ao assumir sua responsabilidade social,
a universidade incumbe-se, também, do compromisso com a formação das futuras gerações.
A responsabilidade social é uma das dimensões estabelecidas pela lei do SINAES,
dimensão esta que contribuirá para identificar o perfil e a atuação da universidade,
considerando, especialmente, sua contribuição em relação à inclusão social, ao
desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da
produção artística e do patrimônio cultural (BRASIL, 2004). Na UFMT, a responsabilidade
social não se manifesta apenas no cumprimento de dispositivos legais, mas nos princípios que
moldam seu perfil e lhe dá identidade e ainda no planejamento de ações que pressupõem a
compreensão da educação como bem público. Assim, os processos de gestão são planejados em
função do cumprimento de sua missão, a qual incorpora a dimensão social na produção e
divulgação de conhecimento, tanto no ensino, quanto na pesquisa e na extensão. As ações
institucionais, manifestas em seus processos de gestão, estão alinhadas, estrategicamente, ao
compromisso com a inclusão social, o desenvolvimento econômico, social, cultural e à
perspectiva da defesa dos ecossistemas e ao seu impacto no ambiente interno e externo.
Em relação ao Ensino, relacionando-se à responsabilidade social, a UFMT assume o
caráter humanista e generalista da graduação, sem descuidar do rigor científico-acadêmico, de
modo a formar egressos capazes de atuação profissional competente, comprometida com a
cidadania ética e a sustentabilidade socioambiental, autônomos e conscientes de sua
responsabilidade na construção de uma sociedade mais igualitária e justa. A preparação dos
egressos para o mundo do trabalho deve visar: a qualificação profissional, na expectativa de
superação de carências e suprimento de necessidades econômicas, culturais e de melhoria da
qualidade de vida, podendo gerar não somente capital econômico, mas capital cultural e social.
Ainda, há o compromisso com a defesa da escola pública em todos os níveis, particularmente,
apoio à melhoria da qualidade da educação da escola básica pública, sobretudo mediante
colaboração mútua e constante dos cursos de licenciaturas com as redes públicas de ensino e o
comprometimento com o sucesso acadêmico com quem ingressa na Universidade por meio de
políticas afirmativas. O compromisso social verifica-se no número expressivo de vagas de
acesso por cotas de ações afirmativas e nos programas de acompanhamento, de incentivo à
permanência e de acolhimento desenvolvidos pela UFMT.
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Tendo em vista a função social da UFMT, o papel da pesquisa e da pós-graduação
configura-se não apenas como produção científica e técnica, mas entende que sua presença deve
causar efeitos positivos na formação e no desenvolvimento qualitativos da região, os quais não
podem ser expressos somente na melhoria dos índices e em dados estatísticos, mas na
materialização de sua relevância social. Um indicativo da inserção e da relevância social poderá
ser expresso na conexão entre os PPGs e as escolas de Educação Básica do estado. Outro
indicativo é a formação de profissionais altamente especializados para atuarem em áreas
estratégicas para o desenvolvimento econômico socialmente justo e ambientalmente
sustentável, da conservação e preservação de seus biomas naturais, com suas respectivas
riquezas da fauna, da flora e mineral, bem como do reconhecimento e da difusão cultural dos
diferentes grupos sociais. Mais um indicativo de inserção é a realização de ações conjuntas
entre os PPGs e os movimentos sociais populares, implicando em políticas afirmativas para o
acesso, permanência e sucesso de grupos sociais tradicionalmente ausentes da universidade em
virtude de desigualdades sociais e normalizações culturais. A inserção implica, ainda, em
transferência de tecnologia para o desenvolvimento da economia solidária, da agroecologia e
da produção de alimentos em larga escala, mas com reponsabilidade sócio e ambientalmente
orientadas. As pesquisas desenvolvidas em parceria com o setor produtivo, com o intuito de
gerar produtos e bens com impacto econômico regional e nacional, promovendo o
desenvolvimento sustentável, o empreendedorismo e o enfrentamento às desigualdades sociais
também estão alinhadas ao compromisso social institucional.
Na extensão, a dimensão social lhe é intrínseca, haja vista o seu papel de fomentar a
interação e interlocução, em via de mão dupla, entre a universidade e a sociedade. Nesta
perspectiva, a responsabilidade social manifesta-se no desenvolvimento de programas e
projetos culturais, esportivos e de extensão, que, ao socializar o conhecimento produzido
academicamente, enriquecem-se com o impacto e resposta social frente ao diálogo de saberes.
Neste sentido, o apoio à produção artística e cultural e a defesa do patrimônio e memória
cultural, também são funções sociais assumidas pela UFMT e que se manifesta em diversas
ações e espaços institucionais, como teatros, auditórios, formação do Coral universitário e da
terceira Idade, Orquestra Sinfônica, museus históricos, antropológicos e artísticos, bem como
em diversos projetos de extensão que promovem o ensino e o acesso a bens culturais. O esporte
e a vivência estudantil, estimulados por diversas ações e espaços de práticas desportivas,
também contribuem para a inserção social da comunidade interna e externa da UFMT.
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A inclusão, acessibilidade e a sustentabilidade socioambiental também são focos de
ações institucionais para a realização de seu papel social. A política de inclusão
institucionalizada, com o enfrentamento das diversas impossibilidades de acessibilidade, seja
atitudinal, metodológica, digital, comunicacional, arquitetônica ou pedagógica, demonstra o
comprometimento com o respeito à diversidade e o combate às diversas formas de
discriminação. A preocupação com um projeto de sociedade sustentável está presente na
política e plano de sustentabilidade ambiental institucional tanto quanto na responsabilidade
com esse tipo de desenvolvimento, presente no fomento de convênios e acordos para a pesquisa
e a produção de conhecimento nessa temática, bem como na representação e posicionamento
político da UFMT, à frente de várias entidades de representação de classe e de movimentos
sociais, na defesa da preservação do meio ambiente e ocupação justa e socialmente sustentável
dos espaços geográficos.

98

7

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO

7.1

Oferta de Cursos

Tabela 7 – Cursos de graduação ofertados na modalidade presencial
Campus

Unidade
Acadêmica

Nome do Curso

Habilitação

Nº de
turmas

Administração

Bacharelado

2

FACC
Ciências Contábeis

Bacharelado

2

Agronomia

Bacharelado

2

Zootecnia

Bacharelado

2

Arquitetura e Urbanismo

Bacharelado

2

Engenharia Civil

Bacharelado

1

Engenharia Elétrica

Bacharelado

2

Engenharia Sanitária e Ambiental

Bacharelado

2

FAAZ

Cuiabá

FAET

Nº de Vagas por
Turma
1º Semestre
63
1º Semestre
63
1º Semestre
43
1º Semestre
43
1º Semestre
43
2º Semestre
43
1º Semestre
45
2º Semestre
45
1º Semestre
33
2º Semestre
30
1º Semestre
55
1º Semestre
42
2º Semestre
42
1º Semestre
33
2º Semestre
33

Turno de
Funcionamento
Matutino
Noturno
Matutino
Noturno

Situação Atual
Em
funcionamento

Em
funcionamento

Integral

Em
funcionamento

Integral

Em
funcionamento

Integral

Em
funcionamento

Integral

Em
funcionamento

Integral

Em
funcionamento

Integral

Em
funcionamento
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Campus

Unidade
Acadêmica

Nome do Curso

Habilitação

Nº de
turmas

Ciência da Computação

Bacharelado

1

Sistemas de Informação

Bacharelado

1

Ciência e Tecnologia de Alimentos

Bacharelado

2

Nutrição

Bacharelado

2

Ciências Biológicas

Licenciatura

2

Ciências Biológicas

Bacharelado

2

Ciências Econômicas

Bacharelado

2

IC

FANUT

IB

FE

Ciências Sociais

Licenciatura

1

Ciências Sociais

Bacharelado

1

Filosofia

Licenciatura

1

Filosofia

Bacharelado

1

Serviço Social

Bacharelado

2

ICHS

Nº de Vagas por
Turma
1º Semestre
52
1º Semestre
52
1º Semestre
30
2º Semestre
30
1º Semestre
30
2º Semestre
30
1º Semestre
23
2º Semestre
20
1º Semestre
20
2º Semestre
20
1º Semestre
60
2º Semestre
60
1º Semestre
30
1º Semestre
30
1º Semestre
43
1º Semestre
28
1º Semestre
43
2º Semestre
40

Turno de
Funcionamento
Integral
Noturno

Situação Atual
Em
funcionamento
Em
funcionamento

Noturno

Em
funcionamento

Integral

Em
funcionamento

Integral

Em
funcionamento

Integral

Em
funcionamento

Matutino
Noturno
Noturno
Noturno
Integral
Noturno

Matutino

Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
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Campus

Unidade
Acadêmica

FCA

Nome do Curso

Habilitação

Nº de
turmas

Comunicação Social - Radialismo

Bacharelado

2

Comunicação Social - Jornalismo

Bacharelado

2

Comunicação Social - Publicidade e
Propaganda

Bacharelado

2

Música

Licenciatura

2

Música - Canto

Bacharelado

2

Música - Clarinete

Bacharelado

2

Música - Composição

Bacharelado

2

Música - Regência

Bacharelado

2

Música - Violino

Bacharelado

2

Nº de Vagas por
Turma
1º Semestre
15
2º Semestre
15
1º Semestre
15
2º Semestre
15
1º Semestre
20
2º Semestre
20
1º Semestre
20
2º Semestre
20
1º Semestre
2
2º Semestre
2
1º Semestre
2
2º Semestre
2
1º Semestre
2
2º Semestre
2
1º Semestre
2
2º Semestre
2
1º Semestre
2
2º Semestre
2

Turno de
Funcionamento

Situação Atual

Matutino

Em
funcionamento

Matutino

Em
funcionamento

Matutino

Em
funcionamento

Vespertino

Em
funcionamento

Vespertino

Em
funcionamento

Vespertino

Em
funcionamento

Vespertino

Em
funcionamento

Vespertino

Em
funcionamento

Vespertino

Em
funcionamento
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Campus

Unidade
Acadêmica

FD

Nome do Curso

Habilitação

Nº de
turmas

Música - Violão

Bacharelado

2

Direito

Bacharelado

2

Educação Física

Licenciatura

1

Educação Física

Bacharelado

1

FAEN

Enfermagem

Bacharelado

2

FENF

Engenharia Florestal

Bacharelado

2

Estatística

Bacharelado

Matemática

Licenciatura

2

Química

Licenciatura

2

Química

Bacharelado

2

FEF

ICET

Nº de Vagas por
Turma
1º Semestre
2
2º Semestre
2
1º Semestre
45
1º Semestre
45
1º Semestre
56
2º Semestre
56
1º Semestre
30
2º Semestre
30
1º Semestre
43
2º Semestre
43
1º Semestre
30
2º Semestre
30
1º Semestre
33
2º Semestre
33
1º Semestre
35
2º Semestre
35
1º Semestre
30
2º Semestre
36

Turno de
Funcionamento

Situação Atual

Vespertino

Em
funcionamento

Matutino
Noturno
Matutino
Matutino

Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento

Integral

Em
funcionamento

Integral

Em
funcionamento

Noturno

Em
funcionamento

Integral

Em
funcionamento

Integral

Em
funcionamento

Integral

Em
funcionamento
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Campus

Unidade
Acadêmica

Nome do Curso

Habilitação

Nº de
turmas

Física

Licenciatura

2

Física

Bacharelado

2

Geografia

Licenciatura

1

Geografia

Bacharelado

1

História

Licenciatura

2

IF

IGHD

FAGEO

Geologia

Bacharelado

1

Letras – Libras

Licenciatura

1

Letras - Português e Literaturas

Licenciatura

1

Letras - Português e Espanhol e
Respectivas Literaturas

Licenciatura

1

Letras - Português e Francês

Licenciatura

1

Letras - Português e Inglês

Licenciatura

1

FM

Medicina

Bacharelado

2

FAVET

Medicina Veterinária

Bacharelado

2

IL

Nº de Vagas por
Turma
1º Semestre
50
2º Semestre
40
1º Semestre
40
2º Semestre
40
1º Semestre
53
1º Semestre
50
1º Semestre
50
1º Semestre
50
1º Semestre
43
1º Semestre
40
1º Semestre
25
1º Semestre
25
1º Semestre
20
1º Semestre
30
1º Semestre
40
2º Semestre
40
1º Semestre
30
2º Semestre
30

Turno de
Funcionamento

Situação Atual

Matutino

Em
funcionamento

Integral

Em
funcionamento

Noturno
Matutino
Matutino
Noturno
Integral
Vespertino
Matutino/Noturno
Matutino/Noturno
Matutino/Noturno
Matutino/Noturno

Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento

Integral

Em
funcionamento

Integral

Em
funcionamento
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Campus

Unidade
Acadêmica

Nome do Curso

Habilitação

Nº de
turmas

Pedagogia

Licenciatura

2

IE

ISC

Rondonópolis

ICHS

Psicologia

Bacharelado

2

Saúde Coletiva

Bacharelado

2

Administração

Bacharelado

2

Biblioteconomia

Bacharelado

1

Ciências Contábeis

Bacharelado

2

Ciências Econômicas

Bacharelado

2

Geografia

Licenciatura

1

História

Licenciatura

1

Letras - Língua e Literaturas de
Língua Inglesa

Licenciatura

1

Letras - Língua Portuguesa

Licenciatura

1

Pedagogia

Licenciatura

1

Nº de Vagas por
Turma
1º Semestre
50
1º Semestre
50
1º Semestre
43
2º Semestre
43
1º Semestre
40
2º Semestre
40
1º Semestre
53
2º Semestre
55
1º Semestre
43
1º Semestre
48
1º Semestre
48
1º Semestre
43
2º Semestre
43
1º Semestre
60
1º Semestre
45
1º Semestre
33
1º Semestre
48
1º Semestre
54

Turno de
Funcionamento
Matutino
Vespertino

Situação Atual
Em
funcionamento

Integral

Em
funcionamento

Noturno

Em
funcionamento

Noturno
Matutino
Noturno
Matutino
Noturno

Noturno

Noturno
Matutino/Noturno
Matutino/Vespertino
Matutino/Vespertino
Matutino/Vespertino

Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento

Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
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Campus

Unidade
Acadêmica

ICEN

ICAT

Sinop

Nome do Curso

Habilitação

Nº de
turmas

Psicologia

Bacharelado

1

Ciências Biológicas

Licenciatura

1

Ciências Biológicas

Bacharelado

1

Enfermagem

Bacharelado

1

Matemática

Licenciatura

2

Medicina

Bacharelado

1

Sistemas de Informação

Bacharelado

2

Engenharia Agrícola e Ambiental

Bacharelado

2

Engenharia Mecânica

Bacharelado

2

Zootecnia

Bacharelado

2

Agronomia

Bacharelado

2

Engenharia Agrícola e Ambiental

Bacharelado

2

ICAA

Nº de Vagas por
Turma
1º Semestre
40
2º Semestre
38
1º Semestre
38
1º Semestre
30
1º Semestre
35
2º Semestre
35
1º Semestre
40
1º Semestre
40
2º Semestre
40
1º Semestre
43
2º Semestre
43
1º Semestre
43
2º Semestre
43
1º Semestre
33
2º Semestre
33
1º Semestre
50
2º Semestre
50
1º Semestre
40

Turno de
Funcionamento
Integral
Vespertino/Noturno
Integral
Integral
Noturno
Vespertino

Situação Atual
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento

Integral

Em
funcionamento

Noturno

Em
funcionamento

Integral

Em
funcionamento

Integral

Em
funcionamento

Integral

Em
funcionamento

Integral

Em
funcionamento

Integral

Em
funcionamento
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Campus

Unidade
Acadêmica

ICNHS

Nome do Curso

Habilitação

Nº de
turmas

Engenharia Florestal

Bacharelado

2

Zootecnia

Bacharelado

2

Licenciatura

1

Licenciatura

1

Licenciatura

1

Enfermagem

Bacharelado

2

Farmácia

Bacharelado

2

Medicina

Bacharelado

1

Medicina Veterinária

Bacharelado

2

Agronomia

Bacharelado

1

Ciência da Computação

Bacharelado

1

Engenharia Civil

Bacharelado

1

Ciências Naturais e Matemática Física
Ciências Naturais e Matemática Matemática
Ciências Naturais e Matemática Química

ICS

Araguaia

ICET

Nº de Vagas por
Turma
2º Semestre
40
1º Semestre
50
2º Semestre
50
1º Semestre
50
2º Semestre
50
1º Semestre
57
1º Semestre
57
1º Semestre
57
1º Semestre
20
2º Semestre
20
1º Semestre
40
2º Semestre
40
1º Semestre
60
1º Semestre
40
2º Semestre
40
1º Semestre
45
1º Semestre
45
1º Semestre
65

Turno de
Funcionamento

Situação Atual

Integral

Em
funcionamento

Integral

Em
funcionamento

Noturno
Noturno
Noturno

Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento

Integral

Em
funcionamento

Integral

Em
funcionamento

Integral

Em
funcionamento

Integral

Em
funcionamento

Integral
Integral
Integral

Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
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Campus

Unidade
Acadêmica

ICBS

Nome do Curso

Habilitação

Nº de
turmas

Engenharia de Alimentos

Bacharelado

1

Física

Licenciatura

1

Matemática

Licenciatura

1

Química

Licenciatura

1

Biomedicina

Bacharelado

1

Ciências Biológicas

Licenciatura

1

Educação Física

Licenciatura

1

Enfermagem

Bacharelado

1

Farmácia

Bacharelado

1

Comunicação Social - Jornalismo

Bacharelado

1

Direito

Bacharelado

1

Geografia

Licenciatura

1

Letras - Língua Portuguesa

Licenciatura

1

Engenharia de Computação

Bacharelado

2

Engenharia de Controle e Automação

Bacharelado

2

Engenharia de Minas

Bacharelado

2

ICHS

Várzea
Grande

IENG

Nº de Vagas por
Turma
1º Semestre
45
1º Semestre
45
1º Semestre
45
1º Semestre
45
1º Semestre
45
1º Semestre
45
1º Semestre
50
1º Semestre
30
1º Semestre
45
1º Semestre
49
1º Semestre
65
1º Semestre
49
1º Semestre
49
1º Semestre
33
2º Semestre
30
1º Semestre
33
2º Semestre
30
1º Semestre
33

Turno de
Funcionamento
Integral
Noturno
Noturno
Noturno
Integral
Noturno
Integral
Integral
Integral
Noturno
Integral
Matutino/Noturno
Noturno

Situação Atual
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento

Integral

Em
funcionamento

Integral

Em
funcionamento

Integral

Em
funcionamento
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Campus

Unidade
Acadêmica

Nome do Curso

Habilitação

Nº de
turmas

Engenharia de Transportes

Bacharelado

2

Engenharia Química

Bacharelado

2

Nº de Vagas por
Turma
2º Semestre
30
1º Semestre
33
2º Semestre
30
1º Semestre
33
2º Semestre
30

Turno de
Funcionamento

Situação Atual

Integral

Em
funcionamento

Integral

Em
funcionamento

Fonte: Sistema e-MEC, 2018.

Tabela 8 – Cursos de graduação ofertados na modalidade a distância
Campus

Cuiabá

Unidade Acadêmica

Nome do Curso

FACC

Administração Pública

IF

Ciências Naturais e Matemática

IL

Letras Língua Portuguesa, Língua Espanhola

Polos
Água Boa
Barra do Bugres
Cuiabá
Lucas do Rio Verde
Primavera do Leste
Sorriso
Alto Araguaia
Aripuanã
Canarana
Colíder
Cuiabá
Diamantino
Guarantã do Norte
Ribeirão Cascalheira
Barra do Bugres
Colíder
Jauru
Lucas do Rio Verde
Nova Xavantina
Pontes e Lacerda

Habilitação

Nº de Vagas por Turma

Situação Atual*

Bacharelado

293

Em funcionamento

Licenciatura

350

Em funcionamento

Licenciatura

210

Em funcionamento
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Campus

Unidade Acadêmica

Nome do Curso

IL

Letras Língua Portuguesa, Língua Inglesa

ICET

Matemática

IE

Pedagogia

IE

Tecnologia Educacional

Polos
Primavera do Leste
Ribeirão Cascalheira
Sorriso
Jauru
Lucas do Rio Verde
Primavera do Leste
Sorriso
Alto Araguaia
Aripuanã
Diamantino
Lucas do Rio Verde
Ribeirão Cascalheira
Água Boa
Alto Araguaia
Barra do Bugres
Canarana
Guarantã do Norte
Jauru
Juara
Água Boa
Aripuanã
Cuiabá
Diamantino

Habilitação

Nº de Vagas por Turma

Situação Atual*

Licenciatura

315

Em funcionamento

Licenciatura

257

Em funcionamento

Licenciatura

240

Em funcionamento

Licenciatura

180

Em funcionamento

Fonte: SETEC, 2018.

Tabela 9 – Cursos de pós-graduação stricto sensu
Campus

Unidade Acadêmica

Nome do Programa

Área de Avaliação

Agricultura Tropical

Ciências Agrárias I

Ciência Animal

Zootecnia/Recursos Pesqueiros

Economia

Economia

FAAZ
Cuiabá
FE

Nível
Mestrado/
Doutorado
Mestrado/
Doutorado
Mestrado

Conceito
CAPES
5
4
3

Situação
Atual*
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
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Campus

Unidade Acadêmica

Nome do Programa
Antropologia Social
Filosofia

ICHS

Área de Avaliação
Antropologia/
Arqueologia
Filosofia/Teologia:
Subcomissão Filosofia

Nível

Conceito
CAPES

Mestrado

3

Mestrado

3

Política Social

Serviço Social

Mestrado

3

Sociologia

Sociologia

Mestrado

3

FANUT

Nutrição, Alimentos e
Metabolismo

Nutrição

Mestrado

3

FM

Ciências da Saúde

Medicina I

Mestrado/
Doutorado

4

FENF

Ciências Florestais e Ambientais

Ciências Agrárias I

Mestrado

4

FAVET

Ciências Veterinárias

Medicina Veterinária

Mestrado/
Doutorado

5

FD

Direito

Direito

Mestrado

3

Ecologia e Conservação da
Biodiversidade

Biodiversidade

Mestrado/
Doutorado

5

Zoologia

Biodiversidade

Mestrado

3

Educação

Educação

Mestrado/
Doutorado

5

Psicologia

Psicologia

Mestrado

3

FEF

Educação Física

Educação Física

Mestrado

3

FAEN

Enfermagem

Enfermagem

Mestrado/
Doutorado

4

FAET

Engenharia de Edificações e
Ambiental

Engenharias I

Mestrado

2

FCA

Estudos de Cultura Contemporânea

Interdisciplinar

IL

Estudos de Linguagem

Letras/Linguística

IB

IE

Mestrado/
Doutorado
Mestrado/
Doutorado

4
4

Situação
Atual*
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
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Campus

Unidade Acadêmica

Área de Avaliação

Física

Astronomia/Física

Física Ambiental

Ciências Ambientais

Geociências

Geociências

Mestrado

3

Geografia

Geografia

Mestrado

3

História

História

Mestrado/
Doutorado

4

Química

Química

Mestrado

3

Recursos Hídricos

Ciências Ambientais

Mestrado

3

Saúde Coletiva

Saúde Coletiva

Mestrado/
Doutorado

4

Educação

Educação

Mestrado

3

Geografia

Geografia

Mestrado

3

Gestão e Tecnologia Ambiental

Ciências Ambientais

Mestrado

3

Engenharia Agrícola

Ciências Agrárias I

Mestrado

3

Zootecnia

Zootecnia / Recursos
Pesqueiros

Mestrado

A

ICET

Ciência de Materiais

Materiais

Mestrado

3

ICBS

Imunologia e Parasitologia Básicas
e Aplicadas

Ciências Biológicas III

Mestrado

3

Agronomia

Ciências Agrárias I

Mestrado

3

Ciências Ambientais

Ciências Ambientais

Mestrado

3

IF

FAGEO

IGHD

Nível

Conceito
CAPES

Nome do Programa

Mestrado/
Doutorado
Mestrado/
Doutorado

4
4

ICET

ISC

ICHS
Rondonópolis

ICAT

Araguaia

Sinop

ICAA

Situação
Atual*
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Aprovado em
2018, iniciará
em 2019
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
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Campus

Unidade Acadêmica

ICS

Nome do Programa

Área de Avaliação

Nível

Conceito
CAPES

Zootecnia

Zootecnia/Recursos Pesqueiros

Mestrado

3

Ciências em Saúde

Medicina I

Mestrado

4

Situação
Atual*
Em
funcionamento
Em
funcionamento

Fonte: PROPG, 2018.
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7.2

Articulação entre as Modalidades Presencial e a Distância
A articulação ocorre no processo de ensino aprendizagem, onde a modalidade presencial

se utiliza das ferramentas digitais ou das Tecnologias da Informação e da Comunicação próprias
da modalidade a distância, visando principalmente a execução do projeto pedagógico do curso,
a acessibilidade digital e comunicacional, a interatividade entre docentes, discentes, o acesso a
materiais ou recursos didáticos a qualquer hora e lugar e experiências diferenciadas de
aprendizagem baseadas em seu uso, como pressupões o Indicador 1.16 do instrumento de
avaliação INEP de 10/2017.
Na graduação presencial, as TICs assumem, basicamente, duas funções: administração
da vida acadêmica e objeto/tecnologia de aprendizagem. As TICs são utilizadas para que o
aluno receba informações sobre sua vida acadêmica, de forma a poder tomar decisões sobre a
mesma. Como objeto de aprendizagem, com a promoção da inclusão do acadêmico ao uso das
TICs e como estratégia de aprendizagem, com a explicitação do uso como recursos de ensino e
da aprendizagem.
Na educação a distância, a articulação entre as modalidades ocorre por meio da
disponibilização da plataforma moodle pela Secretaria de Tecnologia Educacional (SETEC) e
o suporte tecnológico para atuação dos docentes nos Ambientes Virtuais de Aprendizagens, por
meio de instrumentalização nas graduações e pós-graduação. Na organização do ambiente, há
o trabalho do professor da disciplina presencial aliado ao trabalho do tecnólogo educacional
(instrucional designer), do editor ao artista gráfico (web designer).
A UFMT regimentalmente garante por meio de Resolução a utilização de 20% da carga
horária do curso ofertada por meio da modalidade a distância. No ambiente virtual dos cursos
presenciais ocorre também a inserção de textos escritos (Livros, Artigos de revistas e jornais),
Hipertextos, Textos Audiovisuais e Textos Orais.
Nos cursos presenciais as disciplinas ofertadas com mediação tecnológica por meio do
ambiente virtual de aprendizagem tem oportunizado acompanhamentos e mediação da
aprendizagem dos graduandos em sua caminhada acadêmica, especialmente o registro das
experiências formativas.
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7.3

Incorporação de recursos tecnológicos
Os recursos tecnológicos mais utilizados pelos cursos e citados em seus PPCs são o

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) que contém ferramentas de avaliação,
comunicação, disponibilização de conteúdo, administração e organização que permitem o
contato entre o docente e o discente do curso por meio virtual, o Sistema Acadêmico, Whatsapp,
blogs, mídias sociais, serviços de e-mail do curso e, ainda, desde que autorizado, sites de
professores (se, de alguma forma, correlacionados com a vida acadêmica).
Para prover a hospedagem dos Ambientes Virtuais que atendem os cursos EaD, a
SETEC possui infraestrutura própria de data center, equipamentos de servidores e gerador de
energia, que visa garantir autonomia e disponibilidade dos serviços ofertados para os cursos a
distância, nesse sentido, conta ainda com uma equipe de profissionais habilitados em
tecnologias de rede e conectividade.
A infraestrutura dos polos presenciais, tanto nos aspectos físicos, tecnológicos como de
pessoal, ficam sob a responsabilidade de mantenedores estaduais ou municipais, por intermédio
de parcerias estabelecidas via sistema Universidade Aberta do Brasil.
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8

OFERTA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

8.1

Abrangência geográfica

Atualmente a UFMT atende as cinco mesorregiões geográficas de Mato Grosso, por
meio da oferta de cursos de graduação e pós-graduação. Os 18 polos de oferta de cursos da
UFMT ocupam a abrangência geográfica das seguintes regiões: Centro-Sul Mato-Grossense;
Nordeste Mato-Grossense; Norte Mato-Grossense; Sudeste Mato-Grossense e o Sudoeste
Mato-Grossense.
É importante frisar que o estado de Mato Grosso, por localizar-se no centro do
continente e na fronteira oeste brasileira, ocupa estratégica posição geopolítica em relação à
América do Sul. Sua importância é, também, ressaltada por constituir-se em uma das principais
vias de acesso aos estados da Amazônia brasileira. Com uma população de aproximadamente
3 milhões de habitantes e 141 municípios (IBGE, 2010), Mato Grosso é o terceiro estado
brasileiro em dimensão territorial, com área de 903,3 mil km², representando 10,68% do
território nacional, encerrando em seus limites expressiva diversidade física e sociocultural.
Assim, segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2013-2018, a UFMT
está situada em contexto geográfico que envolve três distintos domínios biogeográficos:
Pantanal, Cerrado e Amazônia e as mais importantes bacias hidrográficas do país: a do
Paraguai, a do Amazonas e a do Araguaia-Tocantins. Destaca-se, também, a diversidade étnica
cultural, marcada pela presença de diversas populações.

8.2

Relação de polos de educação a distância previstos para a vigência do PDI

Mato Grosso dispõe de 27 Polos de Educação a Distância. Atualmente a UFMT está
ofertando cursos em 18 polos do estado, sendo eles descritos a seguir:
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Tabela 10 – Oferta de cursos de graduação e pós-graduação a distância
Polos
1 Água Boa

Cursos Ofertados - Graduação
Administração Pública; Pedagogia.

Cursos Ofertados – Pós-Graduação

Diversidade e Educação Inclusiva no
Pedagogia; Lic. Matemática; Lic. Ensino de
Contexto das Ciências Naturais; Mídias
Ciências Naturais e Matemática.
Digitais para Educação.
Lic. Ensino de Ciências Naturais e
Aripuanã
Mídias Digitais para Educação.
Matemática; Lic. Matemática;
Administração Pública; Letras Língua
Informática na Educação; Gestão
Barra do Bugres
Portuguesa, Língua Espanhola; Pedagogia. Pública.
Lic. Ciências Naturais e Matemática;
Canarana
Pedagogia.
Letras Língua Portuguesa, Língua
Colíder
Espanhola; Lic. Ensino de Ciências Naturais Informática na Educação.
e Matemática.
Administração Pública; Lic. Ensino
Gestão Pública; Mídias Digitais para
Cuiabá
Ciências Naturais e Matemática;
Educação.
Informática na Educação; Diversidade e
Lic. Ensino Ciências Naturais e Matemática; Educação Inclusiva no Contexto das
Diamantino
Lic. Matemática;
Ciências Naturais; Mídias Digitais para
Educação.
Diversidade e Educação Inclusiva no
Pedagogia; Lic. Ciências Naturais e
Guarantã do Norte
Contexto das Ciências Naturais; Mídias
Matemática;
Digitais para Educação.
Letras Língua Portuguesa, Língua
Jauru
Espanhola; Letras Língua Portuguesa,
Língua Inglesa; Pedagogia.
Juara
Pedagogia.
Informática na Educação.
Administração Pública; Letras Língua
Portuguesa, Língua Espanhola; Letras
Lucas do Rio Verde
Mídias Digitais para Educação.
Língua Portuguesa, Língua Inglesa;
Matemática.
Gestão Pública; Mídias Digitais para
Educação; Diversidade e Educação
Letras Língua Portuguesa, Língua
Nova Xavantina
Inclusiva no Contexto das Ciências
Espanhola
Naturais; Mídias Digitais para
Educação.
Informática na Educação; Diversidade e
Educação Inclusiva no Contexto das
Pedra Preta
Ciências Naturais; Mídias Digitais para
Educação.
Letras Língua Portuguesa, Língua
Pontes e Lacerda
Espanhola.
Administração Pública; Letras Língua
Diversidade e Educação Inclusiva no
Primavera do Leste Portuguesa, Língua Espanhola; Letras
Contexto das Ciências Naturais.
Língua Portuguesa, Língua Inglesa
Informática na Educação; Diversidade e
Letras Língua Portuguesa, Língua
Educação Inclusiva no Contexto das
Ribeirão Cascalheira Espanhola; Lic. Ciências Naturais e
Ciências Naturais; Mídias Digitais para
Matemática; Lic. Matemática.
Educação.
Administração Pública; Língua Espanhola; Informática na Educação; Gestão
Sorriso
Letras Língua Portuguesa, Língua Inglesa; Pública.

2 Alto Araguaia
3
4
5
6
7

8

9

10
11
12

13

14

15
16

17

18
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8.3

Infraestrutura física, tecnológica e de pessoal projetada para a sede e para os polos

de educação a distância, em consonância com os cursos a serem ofertados

No tocante à infraestrutura física e tecnológica para o atendimento aos cursos EaD, a
SETEC (sede) dispõe dos seguintes espaços e recursos:


Laboratório multiuso para capacitação de turmas de EaD – capacidade aproximada de
70 computadores;



Espaço para equipes multidisciplinares atuarem em projetos de educação mediada por
TICs;



Espaço para atendimento das equipes de educação a distância, e em especial
da Universidade Aberta do Brasil (UAB).



Estúdio para gravação de vídeo aulas;



Laboratório para produção de tecnologias educacionais – capacidade aproximada de
15 computadores;



Laboratório de produção multimídia;



Auditório moderno (ambiente multiuso) para a realização de eventos e aulas de
encontros presenciais.
Cabe dizer que para cada curso EaD, é destinado um técnico especializado em

modelagem e administração de Ambientes Virtuais, sendo esse técnico responsável por planejar
e estruturar os cursos nas plataformas virtuais, como ainda prover suporte tecnológico aos
usuários do sistema/curso.
Ademais, os cursos EaD contam com o apoio de profissionais multidisciplinares, das
áreas de comunicação e multimídia, que atuam na diagramação dos materiais didáticos,
produção de conteúdos multimídia, gravação e edição de vídeo aulas.
Para prover a hospedagem dos Ambientes Virtuais que atendem os cursos EaD, a
SETEC (sede) possui infraestrutura própria de data center, equipamentos de servidores e
gerador de energia, que visa garantir autonomia e disponibilidade dos serviços ofertados para
os cursos a distância, nesse sentido, conta ainda com uma equipe de profissionais habilitados
em tecnologias de rede e conectividade.
A infraestrutura dos polos presenciais, tanto nos aspectos físicos, tecnológicos como de
pessoal, ficam sob a responsabilidade de mantenedores estaduais ou municipais, por intermédio
de parcerias estabelecidas via sistema Universidade Aberta do Brasil. Desse modo, o polo deve
dispor da seguinte infraestrutura necessária:
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a) Espaços gerais do Polo UAB


Sala para coordenação do Polo UAB (obrigatório);



Sala para secretaria do Polo UAB (obrigatório);



Sala de reunião (opcional);



Banheiros (ao menos um feminino e outro masculino) com acessibilidade, conforme o
que demanda as Leis 10 908, de 19 de dezembro de 2000 e 11 982, de 2009;

b) Espaços de apoio do Polo UAB (obrigatório)


Laboratório de informática com instalações elétricas adequadas (rede estabilizada);



Biblioteca física, com espaço para estudos;

c) Espaços acadêmicos


Sala multiuso - para realização de aula(s), tutoria, prova(s), vídeo/webconferência(s)
etc.;



Laboratório pedagógico (quando couber);
Cabe destacar que, para além da infraestrutura padrão de polo UAB, a depender de

especificidades pedagógicas de determinados cursos EaD, o polo precisa disponibilizar espaços
diferenciados no intento de atender necessidades acadêmicas dos cursos, a exemplo,
brinquedoteca, laboratório de ciências, ateliê de artes, entre outros.
A equipe de pessoal que atua cotidianamente nos polos, é de responsabilidade dos
mantenedores associados ao sistema UAB, composto pelos seguintes profissionais:

Composição da equipe do Polo UAB
1. Coordenador de Polo (indicação do mantenedor do polo);
2. Assistente à Docência (de acordo com a quantidade de alunos no polo) (indicação das
IES ofertantes de curso no polo);
3. Secretária (o) ou Apoio Administrativo;
4. Técnico (s) de informática;
5. Bibliotecário ou auxiliar de biblioteca;
6. Técnico (s) para laboratórios pedagógicos, desde que exista laboratório de biologia
(biologia), química (química), física (física), ateliê de artes (artes), ou quadra
poliesportiva (educação física);
7. Pessoal de segurança, opcional no caso de existirem equipamentos e segurança;
8. Pessoal de manutenção e limpeza.

118

Cabe destacar o campo de atuação da equipe pedagógico nos polos, dentre elas,
destacamos:
1) Professores (autores, formadores): responsáveis pela “formatação” do curso e/ou de
determinada área de conhecimento e à disposição dos estudantes e tutores;
2) Tutores: profissionais formados em uma das áreas do curso ofertado, com a função
de acompanhar, mediar aprendizagem e de apoiar os estudantes em sua caminhada acadêmica;
3) Coordenador de Polo: Funcionário público do estado ou município responsável para
gestar o planejamento pedagógico e administrativo dos cursos ofertados pelas diferente
Instituições de Ensino Superior. Ao coordenador cabe também articular na região do polo as
atividades de formação ao encontro das necessidades locais.
4) Coordenação de Tutoria: Profissional da educação responsável pela organização do
sistema de EaD na SETEC. Atua em conjunto com o coordenador de curso. Possibilita o
processo de interlocução permanente entre os sujeitos da ação pedagógica da SETEC e a
unidade acadêmica (coordenador de Curso).
5) Coordenador de Curso: Profissional da área de formação do curso ofertado
responsável pela organização do sistema de EaD. O Coordenador é eleito na unidade acadêmica
pelos membros do núcleo docente estruturante.
6) Coordenador da UAB: profissional responsável para gerir administrativamente e
pedagogicamente os recursos para oferta de cursos na parceria interinstitucional estabelecida
entre o Ministério da Educação (MEC) e CAPES com a Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT).
7) Coordenador Adjunto da UAB: Auxiliar o coordenador UAB
8) Modeladores: profissional responsável pela preparação de ambiente virtual de
aprendizagem com a utilização da plataforma Moodle em parceria com o instrucional designer
e web designer.

8.4

Descrição das metodologias e das tecnologias adotadas e sua correlação com os

projetos pedagógicos dos cursos previstos

No final do ano de 2016, foi criada a Secretaria de Tecnologia Educacional (SETEC),
unidade voltada para o desenvolvimento de ações na área de educação em três dimensões, a
saber: Educação a Distância; Inovação em Tecnologia Educacional para diferentes modalidades
educacionais (presencial, aberta e a distância) e o desenvolvimento de programas e projetos
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interdisciplinares em parceria com a rede pública por meio do uso das Novas Tecnologias da
Informação e da Comunicação.
A metodologia alia a valorização de momentos de educação presencial em convergência
com o processo metodológico apoiado em novas tecnologias da comunicação e da informação,
intensamente utilizadas na modalidade de educação a distância. Nos últimos anos, esse
fenômeno ficou conhecido como Blended Learning, educação híbrida ou misturada que
considera a possibilidade de utilização de estruturas educacionais de um modelo de educação
presencial, com as possibilidades ou alternativas presentes em contextos de educação a
distância. (MATTAR, 2012).
Embora os cursos sejam ofertados por meio da modalidade EaD, a convergência poderá
ser realizada por meio da hibridação de processos de ensino de aprendizagem que serão
realizados em diferentes modalidades, combinando a necessidade de aulas presenciais, tutorias,
práticas e outros, com a potencialidade das tecnologias da informação e da comunicação. Os
momentos presenciais serão intensificados na medida em que se observar a necessidade de
acompanhamento dos alunos “in loco”, seja nos laboratórios, nas aulas de campos e nas
orientações acadêmicas.
O estudante irá aprender “a distância”, também com apoio do material didático
elaborado para atender a demanda formativa. Desta maneira o material é o elo de diálogo do
estudante com o autor, com o professor formador, com o tutor e suas experiências de mediar o
processo de aprendizagem. Os materiais didáticos básicos do curso são: Textos Escritos
(Fascículos, Livros, Artigos de revistas e jornais), Hipertextos, Textos Audiovisuais e Textos
Orais.
A produção do material didático na EaD trata-se de uma ação mais complexa e coletiva
em que todos os sujeitos do processo ensino e aprendizagem estão envolvidos, direta ou
indiretamente: de quem vai conceber e elaborar o material didático a quem irá cuidar para que
este chegue às mãos do estudante, do coordenador de curso ao tutor, do autor ao tecnólogo
educacional (instrucional designer), do editor ao artista gráfico (web designer).
A SETEC ainda dispõe de repositórios institucionais, que possibilitam dar visibilidade
nos artefatos produzidos para os cursos distância, como também compartilhar sua produção
com a comunidade acadêmica em geral, como o Repositório Institucional de Recursos
Educacionais

(https://setec.ufmt.br/ri/);

o

Portal

de

Revistas

Científicas

(http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/) e o Portal de cursos online abertos e massivos

120

(ufmtonline.ufmt.br). Há a intenção de fortalecer bibliotecas por meio de acervo eletrônico: ebooks e periódicos.
É importante destacarmos que toda metodologia em EaD possui elementos
indispensáveis ao sistema de gestão da EaD, tais como:


implementação de rede que garanta a comunicação entre os sujeitos do processo
educativo;



produção e organização de material didático apropriado à modalidade;



processos de acompanhamento e de avaliação próprios;



criação de ambientes reais e/ou virtuais que favoreçam o processo de estudo dos
acadêmicos;



processo de tutoria;
Todo esse conjunto de ações aliado aos atores da EaD potencializam a metodologia do

trabalho a distância.

8.5

Previsão da capacidade de atendimento do público-alvo

Atualmente a UFMT atende 2.945 pessoas em cursos de graduação e pós-graduação na
modalidade a distância. Está prevista a ampliação de ofertas para 2019 para aproximadamente
2.840 novos estudantes na modalidade a distância, distribuídos em cursos novos e reoferta em
consonância com o edital CAPES N.05/2018 DED/CAPES ainda em tramitação.
Há previsão de ampliação de ofertas de cursos por meio de Programas de Pós- graduação
profissionalizante, à exemplo o Mestrado Profissional em Rede de Tecnologia Educacional com
parcerias interinstitucionais.
A capacidade de atendimento do público é ampliada quando as Instituições Públicas de
Ensino Superior de MT, como a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT e o
Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) juntamente com Secretaria de Estado de Educação
(SEDUC), e a União Nacional dos Dirigentes Municipais (UNDIME) se unem e firmam
um

Grupo de Trabalho Interinstitucional de Pesquisa (GTIP), com objetivos de

desenvolver estudos de viabilidade das demandas formativas, ao encontro da necessidade de
cada região do estado de MT no contexto das mudanças políticas sociais e econômicas.
A UFMT apoia programas de intercâmbio virtual a ser operacionalizado por
professores, técnicos e estudantes. Destaca-se também no apoio da mobilidade acadêmica de
estudantes e servidores ao encontro da internacionalização da educação superior, com objetivo
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de promover atividades de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvimento cientifico
e tecnológico.
Atualmente, oferta diversos cursos na modalidade a distância em 18 polos de educação
a distância com estruturas mantidas em parceria com a rede pública municipal e estadual, bem
como pela parceria e financiamento do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). Há
previsão da criação de polos institucionais da UFMT, mas depende da liberação de recursos
pelo governo federal, por meio do MEC no que tange a liberação de vagas para concurso público
e verba para construção das sedes em cada município polo. Desta maneira buscamos a criação
do Centro de Educação Mediada por Tecnologias com o objetivo de oportunizar à comunidade
universitária o desenvolvimento de tecnologias educacionais, formação de professores;
realização e projetos multidisciplinares e a implantação de políticas de educação convergentes
entre diferentes modalidades de ensino.
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9

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO E DOS CURSOS

9.1

Cursos que Poderão ser Abertos no Futuro

Tabela 11 – Cursos de graduação presencial que poderão ser abertos no futuro
Campus

Unidade Acadêmica
FAET
FAGEO
FCA
IB
ICET
IE

Cuiabá
IF
IGHD

IL

Rondonópolis

ICHS

Nome do curso
Engenharia de
Telecomunicações
Geofísica
Artes da Cena
Ciências Biológicas
Matemática
Psicologia (Programa
Nacional de Educação
na Reforma Agrária –
PRONERA/INCRA)
Física Médica
Meteorologia
História
Relações
Internacionais
Letras - Língua
Inglesa
Tradução em Língua
Francesa
Letras – Libras
História
Artes Visuais
Serviço Social
Fonoaudiologia
Filosofia
Educação Física
Ciências Sociais

Habilitação

Turno(s) Funcionamento

Nº de vagas a
solicitar

Ano previsto para
solicitação

Bacharelado

Integral

40

2020

Bacharelado
Licenciatura
Licenciatura
Bacharelado

Integral
Vespertino
Noturno
Integral

30
50
30
80

2021
2019
2021
-

Bacharelado

Integral

60

2019

Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado

Matutino e Vespertino
Matutino e Vespertino
Vespertino

40
30
30

2019
2019
2020

Bacharelado

Vespertino

30

2021

Licenciatura

Noturno

40

2019

Bacharelado

Vespertino

30

2021

Bacharelado
Bacharelado
Licenciatura
Bacharelado
Bacharelado
Licenciatura /
Bacharelado
Licenciatura /
Bacharelado
Licenciatura /
Bacharelado

Noturno
Matutino
Matutino e Vespertino
Noturno
Integral

40
50
50
40

2023
2022
2021
2020
2020

Noturno

50

2020

Matutino

50

2020

Noturno

50

2020
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Campus

Ano previsto para
solicitação
2019
2020
2020
2022
2020

Bacharelado

Matutino e Vespertino

30

2021

Licenciatura
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Licenciatura
Bacharelado
Bacharelado

Noturno
Integral
Integral
Matutino/Vespertino
Matutino/Vespertino
Integral
Integral

25
40
40
25
40
25
25

2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020

Bacharelado

Noturno

40

2020

Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura /
Bacharelado
Licenciatura /
Bacharelado
Bacharelado

Noturno
Noturno
Noturno

35
25
35

2019
2019
2019

Noturno

80

2020

Noturno

60

2020

Noturno

60

2020

Bacharelado

Noturno

100

2021

Licenciatura /
Bacharelado

Noturno

60

2021

Licenciatura

Noturno

80

2022

Bacharelado
Bacharelado

Integral
Integral

45
45

2020
2020

Nome do curso

Habilitação

Turno(s) Funcionamento

Bacharelado
Bacharelado
Licenciatura
Bacharelado
Licenciatura

ICEN

Direito
Estudos Linguísticos
Música
Letras LIBRAS
Letras LIBRAS
Letras –Tradução
Inglês/Português
Física
Farmácia
Odontologia
Matemática
Química
Agroecologia
Agronegócio
Ciência e Tecnologia
de Alimentos
Matemática
Química
Física

ICAA

Ciências Biológicas
História

Sinop
ICNHS

Ciência dos Dados
Gestão e
Desenvolvimento
Regional
Filosofia

Araguaia

Noturno
Noturno
Matutino e Noturno
Matutino e Noturno
Matutino e Noturno

Nº de vagas a
solicitar
80
40
40
30
30

Unidade Acadêmica

ICET

Letras-Língua
Portuguesa/Língua
Brasileira de Sinais
(LIBRAS)
Engenharia Florestal
Zootecnia
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Campus

Matutino
Matutino
-

Nº de vagas a
solicitar
40
45
45
45
45
45
45
45
45

Ano previsto para
solicitação
2022
2020
-

Licenciatura

-

45

-

Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado

-

45
45
45

-

Bacharelado

-

45

-

Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado

Integral

45
45
45
45
-

-

Unidade Acadêmica

Nome do curso

Habilitação

Turno(s) Funcionamento

Bacharelado
Bacharelado
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura

ICHS

Administração
Geografia
Letras Inglês
Letras Espanhol
Psicologia
Pedagogia
Filosofia
Ciências Sociais
Artes Visuais
Educação Musical
(Ensino Musical
Escolar)
Economia
Psicologia
Ciências Sociais
Publicidade e
Propaganda
Design de Moda
Serviço Social
Artes Cênicas
Administração
Medicina

ICBS
Fonte: Unidades Acadêmicas.

Tabela 12 – Cursos de graduação a distância que poderão ser abertos no futuro
Campus

Unidade Acadêmica

Nome do curso

Polos

FE

Ciências Econômicas –
Ênfase em Setor
Público

IC

Gestão de Tecnologia
da Informação

Cáceres
Sapezal
Água Boa
Cuiabá
Cuiabá
Rondonópolis
Sinop
Cáceres

Cuiabá

Habilitação

Nº de vagas a
solicitar

Ano previsto para
solicitação

Bacharelado

200

2020

Bacharelado

240

2020
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Campus

Unidade Acadêmica

ICET

Nome do curso

Estatística

Pedagogia
IE
Tecnologia
Educacional

Polos
Primavera do Leste
Tangará da Serra
Água Boa
Pontes e Lacerda
Cuiabá
Barra do Garças
Rondonópolis
Sinop
Pontal do Araguaia
Arenápolis
Aripuanã
Lucas do Rio Verde
Campo Verde
São Felix do
Araguaia
Agua Boa
Aripuanã
Diamantino
Cuiabá

Habilitação

Nº de vagas a
solicitar

Ano previsto para
solicitação

Bacharelado

150

2021

Licenciatura

185

2020

Licenciatura

180

2019

Fonte: Unidades Acadêmicas.
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Tabela 13 – Cursos de pós-graduação stricto sensu que poderão ser abertos no futuro
Campus

Unidade Acadêmica

FAET
FAGEO

Sistemas de Energia Elétrica
Geociências

Área de Avaliação
Controladoria e Governança
Administração Pública e de
Empresas, Ciências Contábeis e
Turismo
Engenharias IV
Geociências

FE

Sustentabilidade

Interdisciplinar

FENF

Ciências Florestais e Ambientais

IB
IC

Biologia Vegetal
Computação Aplicada

FACC

Cuiabá

Administração

Nível
Mestrado

Modalidade
Acadêmico

Mestrado

Acadêmico

Mestrado
Doutorado
Mestrado /
Doutorado

Acadêmico
Acadêmico

Doutorado

Acadêmico

Mestrado
Mestrado

Acadêmico
Acadêmico

Mestrado

Acadêmico

Mestrado
Doutorado
Doutorado
Doutorado

Em Rede

Matemática Pura e Aplicada
Antropologia Social
Filosofia
Sociologia

Recursos Florestais e Engenharia
Florestal
Biodiversidade
Multidisciplinar / Interdisciplinar
Matemática, Probabilidade e
Estatística
Matemática
Antropologia
Filosofia
Sociologia

IE

Tecnologias na Educação

Multidisciplinar

Mestrado

IF
IGHD

Ensino de Física
Geografia
História
Psicologia
Geografia
Estudos da Linguagem
Ciências e Tecnologias em Saúde
Biociências
Matemática com ênfase em Finanças e
Agronegócio
Biologia Animal
Zootecnia
Agronomia

Astronomia/Física
Geografia
História
Psicologia
Educação
Linguística, Letras e Artes
Multidisciplinar
Interdisciplinar
Matemática, Probabilidade e
Estatística
Biodiversidade
Zootecnia e Recursos Pesqueiros
Agronomia
Recursos Florestais e Engenharia
Florestal

Doutorado
Doutorado
Mestrado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Mestrado
Mestrado

Acadêmico
Acadêmico
Acadêmico
Acadêmico
Profissional/
Em Rede
Profissional
Acadêmico
Profissional
Acadêmico
Acadêmico
Acadêmico
Profissional
Acadêmico

Mestrado

Acadêmico

Mestrado
Doutorado
Doutorado

Acadêmico
Acadêmico
Acadêmico

Mestrado

Acadêmico

ICET

ICHS

ICHS
Rondonópolis
ICEN

Sinop

Nome do Programa
Ciências Contábeis

ICAA

Estatística Aplicada

Ciências Ambientais e Florestais
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Campus

Unidade Acadêmica
ICNHS
ICS
ICET

Araguaia
ICHS

Várzea Grande

IENG

Nome do Programa
Ensino de Ciências da Natureza e
Matemática
Ciências Ambientais
Ciência Animal
Agronomia
Química em Rede Nacional_- Polo
UFMT/Araguaia
Química de Alimentos
Ciência da Linguagem e
Interculturalidade
Geografia
Cultura e Sociedade
Direitos Humanos
Educação
Administração Pública
Engenharia de Sistemas

Área de Avaliação

Nível

Modalidade

Ensino

Mestrado

Profissional

Ciências Ambientais
Medicina Veterinária
Agronomia

Doutorado
Mestrado
Mestrado

Química

Mestrado

Ciências Agrárias

Mestrado

Acadêmico
Acadêmico
Acadêmico
Profissional/
Rede
Acadêmico

Linguística, Letras e Artes

Mestrado

Acadêmico

Geografia
Interdisciplinar
Direito
Interdisciplinar

Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado

Acadêmico
Acadêmico
Profissional
Acadêmico
Profissional
Profissional

Tabela 14 – Cursos de pós-graduação lato sensu que poderão ser abertos no futuro
Campus

Unidade Acadêmica

FACC

Cuiabá
FAEN

Nome do curso
Auditoria e
Controladoria
Empresarial
Auditoria e
Controladoria no setor
Público
Gestão Tributária e
Perícia Contábil
Enfermagem em:
Geriatria ou Saúde
Mental ou Pediatria ou
Saúde do Trabalhador

Modalidade

Área

Nº de vagas a
solicitar

Ano previsto para
solicitação

Presencial

Ciências Sociais,
Negócios e Direito

60

2020

Presencial

Ciências Sociais,
Negócios e Direito

60

2020

Presencial

Ciências Sociais,
Negócios e Direito

60

2020

Presencial

Saúde e bem estar
social

30

2019/2020

40

2019

40

2019

Nutrição Clínica

Presencial

Tecnologia Cervejeira

Presencial

FANUT

Saúde e bem estar
social
Saúde e bem estar
social
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Campus

Unidade Acadêmica

FAVET

FE

IB

Nome do curso
Gestão da Qualidade
em Unidade de
Alimentação e Nutrição
Residência Uni
profissional em
Medicina Veterinária –
Microrbiologia e
Biologia Molecular
Sustentabilidade
Sustentabilidade
Mercado de Capitais e
Derivativos
Elaboração e Análise de
Indicadores
Econômicos

Modalidade

Área

Nº de vagas a
solicitar

Ano previsto para
solicitação

Presencial

Saúde e bem estar
social

40

2019

Presencial

Agricultura e
Veterinária

04

2019

25
200

2019
2020

50

2022

200

2020

40

2019

30

2020

60

2020

40

2019

50

2020

200

2020

150

2019

240

2020

50

2020

Presencial
A distância
Presencial
A distância

Economia do Crime

Presencial

Gestão e Economia da
Saúde

Presencial

Agronegócios

A distância

Métodos Quantitativos
em Economia

Presencial

Educação Financeira

Presencial

Educação Financeira

A distância

Ensino de Ciências –
Anos Finais do Ensino
Básico

A distância

Informática na
Educação

A distância

Banco de Dados

Presencial

IC

Interdisciplinar
Interdisciplinar
Ciências Sociais,
Negócios e Direito
Ciências Sociais,
Negócios e Direito
Ciências Sociais,
Negócios e Direito
Economia da
Saúde
Ciências Sociais,
Negócios e Direito
Ciências Sociais,
Negócios e Direito
Ciências Sociais,
Negócios e Direito
Ciências Sociais,
Negócios e Direito
Educação
Ciências,
Matemática e
Computação
Ciências,
Matemática e
Computação
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Campus

Unidade Acadêmica

ICHS

IE

IL

Rondonópolis

ICHS

Nome do curso

Modalidade

Engenharia Web e
Governo Eletrônico

Presencial

Ciência de Dados

Presencial

Redes de Computadores
e Cibersegurança

Presencial

Ensino de Sociologia no
Ensino Médio
Gestão em Segurança
Pública e Violência na
Faixa de Fronteira
Educação e
Escolarização em
Contextos
Multiculturais
Didática da
Alfabetização
Ensino e Aprendizagem
de Língua Estrangeiras
Ensino de Língua
Portuguesa e Literaturas
Gestão Ambiental Em
Organizações
MBA Em Gestão
Empresarial
MBA em Gestão da
Inovação e do
Desenvolvimento
Sustentável no
Agronegócio
Contabilidade
Empresarial

A distância

Área
Ciências,
Matemática e
Computação
Ciências,
Matemática e
Computação
Ciências,
Matemática e
Computação
Ciências Sociais,
Negócios e Direito

Nº de vagas a
solicitar

Ano previsto para
solicitação

50

2019

50

2019

50

2020

150

2019

Presencial

Ciências Sociais,
Negócios e Direito

45

2019

A distância

Educação

300

2019

Presencial

Educação

40

2019

Presencial

Educação

60

2020

Presencial

Educação

50

2020

55

2019

55

2019

Presencial
Presencial

Ciências Sociais,
Negócios e Direito
Ciências Sociais,
Negócios e Direito

Presencial

Ciências Sociais,
Negócios e Direito

50

2019

Presencial

Ciências Sociais,
Negócios e Direito

40

2019
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Campus

Unidade Acadêmica

ICEN

Nome do curso
MBA em Finanças e
Controladoria
MBA em Mercado de
Capitais
Educação inclusiva do
sujeito visual (surdo)
com foco no processo
de alfabetização da L1 e
L2
Educação Infantil
Educação do Campo
Gestão escolar:
construção e
reconstrução do
conhecimento
Linguagem e Ensino
Linguagem e Ensino
Educação na Saúde e
Preceptoria
Residência Médica/
Pediatria
Residência Médica/
Cirurgia Geral
Residência Médica/
Clínica Médica
Residência Médica/
Ginecologia e
Obstetrícia
Residência Médica/
Psiquiatria

Modalidade
Presencial
Presencial

Área
Ciências Sociais,
Negócios e Direito
Ciências Sociais,
Negócios e Direito

Nº de vagas a
solicitar

Ano previsto para
solicitação

50

2019

60

2019

Presencial

Educação

60

2020

Presencial
Presencial

Educação
Educação

50
50

2019
2019

Presencial

Educação

50

2019

A distância
Presencial

Educação
Educação
Saúde e bem estar
social
Saúde e bem estar
social
Saúde e bem estar
social
Saúde e bem estar
social

50
50

2020
2020

30

2019

02

2019

02

2019

02

2019

02

2019

02

2019

30

2019

40

2020

Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial

Desenvolvimento WEB
e Móvel

Presencial

Gestão de Tecnologia
da Informação no
Agronegócio

Presencial

Saúde e bem estar
social
Saúde e bem estar
social
Ciências,
Matemática e
Computação
Ciências,
Matemática e
Computação
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Campus

Unidade Acadêmica

Nome do curso

Modalidade

ICAT

Engenharia de Sistemas

Presencial

ICET

Engenharia de
Segurança do Trabalho

Presencial

Geografia

Presencial

Araguaia
ICHS

Várzea Grande

IENG

Direito Processual Civil
e Novos Direitos
Linguagens e Ensino:
Língua e Literatura
Bioenergia e
Biocombustíveis

Presencial
Presencial
Presencial

Área
Engenharia,
Produção e
Construção
Engenharia,
Produção e
Construção
Ciências Sociais,
Negócios e Direito
Ciências Sociais,
Negócios e Direito
Letras, Linguística
e Artes
Engenharia,
Produção e
Construção

Nº de vagas a
solicitar

Ano previsto para
solicitação

40

2019

45

2019

40

2019

30

2020

50

2020

35

2019

Fonte: Unidades Acadêmicas.
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9.2

Proposição de criação de novos institutos e faculdades
A criação de novos institutos e faculdades é compreendida como uma política

decorrente do crescimento institucional e do fortalecimento de áreas específicas em termos de
sucesso na graduação, consolidação dos programas de pós-graduação e excelente desempenho
na pesquisa, na publicação e nas interações com a sociedade por intermédio de atividades de
extensão.
A aprovação e efetiva implementação de novos Institutos e Faculdades estará sujeita
aos requisitos normativos e à disponibilidade de cargos de direção.
9.3

Previsão de abertura de campi fora de sede e polos de educação a distância

A UFMT é composta pelos campi de Cuiabá, Araguaia, Sinop e Várzea Grande. No que
diz respeito ao planejamento de expansão e criação de campi fora de sede para os próximos
anos, não há previsão formalizada nesse sentido.
É importante destacar que, a partir da sanção da Lei nº 13.637, publicada no Diário
Oficial da União (DOU), de 21 de março de 2018, foi criada a Universidade Federal de
Rondonópolis (UFR), pelo desmembramento do campus de Rondonópolis da Universidade
Federal de Mato Grosso. A UFR encontra-se em processo de organização administrativa e
acadêmica, sob a tutoria da UFMT.
Com relação à educação a distância, os cursos são desenvolvidos por meio do sistema
Universidade Aberta do Brasil (UAB), mediante a articulação, a interação e a efetivação de
iniciativas que estimulam a parceria dos três níveis governamentais (federal, estadual e
municipal). Atualmente, a UFMT oferta cursos em 18 dos 27 Polos de Educação a Distância
presentes no estado de Mato Grosso. A abertura de novos polos está relacionada às demandas
locais e regionais.

9.4

Previsão para criação de novos cursos

Para se criar curso de graduação na universidade é necessário que este esteja previsto
no PDI, e que seja apresentado pela unidade acadêmica estudo de viabilidade, conforme
Acórdão nº 1415/2016 TCU – Plenário. Além de projeto pedagógico, no qual deverá constar o
aspecto pedagógico segundo as normas internas e do MEC, bem como a garantia de recursos
humanos (técnicos e docentes), de infraestrutura física e equipamentos.
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10

PERFIL DO CORPO DOCENTE

10.1

Composição

O quadro docente da UFMT é composto por professores com qualificação mínima de
graduação, sendo que mais de 90% são qualificados em nível stricto sensu (Mestrado e
Doutorado), atuam em regime de Dedicação Exclusiva, conforme quadros a seguir.
Tabela 15 – Evolução do quadro permanente de docentes por titulação (2014 a 2017)
Ano
Graduado
Especialista
Mestre
Doutor
Total
2014
32
88
561
1.055
1.736
2015
32
95
527
1.138
1.792
2016
28
97
487
1.190
1.802
2017
24
101
466
1.232
1.823
Fonte: Anuário Estatístico, 2018.

Tabela 16 – Evolução de docentes ativos permanentes por classe (2014 a 2017)
Ano
Auxiliar Assistente Adjunto Associado
Titular
2014
300
377
752
286
21
2015
398
282
777
294
41
2016
412
204
750
381
55
2017
374
169
783
436
61

Total
1.736
1.792
1.802
1.823

Fonte: Anuário Estatístico, 2018.

Tabela 17 – Evolução no quadro permanente de docentes por regime de trabalho (2014 a 2017)
Dedicação
Ano
40h
20h
Total
Exclusiva
2014
1.576
136
24
1.736
2015
1.610
134
48
1.792
2016
1.624
121
57
1.802
2017
1.636
132
55
1.823
Fonte: Anuário Estatístico, 2018.

10.2

Plano de carreira

Requisitos para o Cargo
A admissão de Professores do Magistério Superior ocorre por concurso público de
provas e títulos, com ingresso no nível inicial da Classe A, tendo como requisito o título de
Doutor em regime de trabalho de 40h semanais com Dedicação Exclusiva, ou tempo parcial de
20h semanais de trabalho, conforme Lei nº 12.772/2012 e Resolução CD nº 12/2016.
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A exigência do título de Doutor poderá ser substituída pela de Mestre, Especialista ou
Graduado quando se tratar de provimento em área de conhecimento ou localidade com grave
carência de detentores do título de Doutor, desde que houver decisão fundamentada pelo
Conselho Diretor.
O regime de trabalho poderá ser de 40h semanais sem dedicação exclusiva para áreas
com características específicas, desde que aprovada pelo Conselho Diretor.
O ingresso se dá nas seguintes classes e titulações:


Professor Auxiliar: diploma de graduação e/ou título de Especialista;



Professor Assistente A: graduação e título de Mestre;



Professor Adjunto A: graduação e título de Doutor;



Professor Titular: graduação e título de Doutor.

Experiência no magistério superior e experiência profissional não acadêmica
Quanto à prova de títulos, temos que tem o caráter classificatório com avaliação dos
títulos dos classificados na prova didática.
A avaliação tem como base o Currículo Lattes do candidato com os respectivos títulos,
onde são avaliados a produção científica, experiência profissional e os títulos, conforme o anexo
I, da Resolução CD nº 12/2016:
- Titulação: Nesta categoria os examinadores deverão atribuir nota à titulação apresentada pelo
candidato. A vinculação mais estreita de um título à área de conhecimento em que se realiza o
concurso deverá ser mais valorizada que uma afinidade longínqua. A pontuação máxima nessa
categoria é 40 (quarenta) pontos. Os pontos que ultrapassarem esse total deverão ser
desconsiderados.
- Produção Científica: Compreende-se por produção científica trabalhos de pesquisa
publicados em periódicos especializados, comunicações, artigos especializados em periódicos
em geral, monografias, livros e trabalhos didáticos de edição comercial ou restrita. Nesta
categoria serão valorizados os trabalhos de acordo com sua qualidade intrínseca, com a
repercussão que tenham alcançado nos meios didáticos ou científicos ou como a categoria que
lhes emprestar o conceito de editor científico, priorizando-se na pontuação a produção mais
recente.
- Experiência profissional: Compreende-se por experiência profissional todas as atividades
universitárias ou extra universitárias significativas relacionadas à qualificação do candidato que
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contribuam para o conceito de que goza no meio profissional a que pertence. A pontuação
máxima com Experiência Profissional é 30 (trinta) pontos.

Políticas de qualificação, plano de carreira e regime de trabalho
O regime jurídico dos docentes é regido pela Lei nº 8.112/90, com o plano de carreira
normatizado pela Lei nº 12.772/2012 e alterações. A qualificação do quadro docente é realizada
nos termos da Resolução CONSEPE nº 83/2016, onde são estabelecidos os seguintes critérios
para afastamento para participação em programa de Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado:
a) Prioridade às áreas nas quais existam necessidade de melhoria, manutenção e criação
de cursos de Pós-graduação stricto sensu na Instituição;
b) Atendimento integral das atividades de ensino de graduação e de pós-graduação,
considerando os afastamentos existentes e os propostos no Plano.
Anualmente as unidades compõem seus Planos Anuais de Qualificação Stricto Sensu
Docente, estabelecendo cada qual:
a) metas a serem atingidas na formação dos docentes da Unidade;
b) os critérios previamente aprovados pela Congregação do Instituto/Faculdade para
elaboração da relação dos candidatos à pós-graduação stricto sensu e pós-doutorado
para os diferentes níveis (mestrado, doutorado e pós-doutorado),
c) a relação dos candidatos da Unidade ao afastamento para pós-graduação stricto sensu,
na UFMT ou em outras Instituições de Ensino Superior no País e exterior, e/ou pósdoutorado em outras Instituições de Ensino do país e do exterior, por ordem de
prioridade e observando a relação direta da área de qualificação com a respectiva área
de atuação.
10.3

Critérios de seleção e contratação
A seleção e contratação são realizadas por meio de concurso de provas e títulos, cujos

editais são regidos pelo Decreto nº. 6.944/2009 e Resolução CD nº 12/2016.
As provas para admissão na carreira do Magistério Superior são compostas pelas provas
Escrita, Didática e de Títulos.
Os editais são amplamente divulgados, com a sua publicação na íntegra no Diário
Oficial da União, no site da UFMT e em outros meios de comunicação.
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10.4

Procedimentos para substituição (definitiva e eventual) dos professores do quadro
Os procedimentos adotados para substituição de professores do quadro efetivo são

aqueles constantes da Lei nº. 8.112/90, a saber:
- Exoneração;
- Demissão;
- Readaptação;
- Aposentadoria;
- Falecimento;
- Posse em cargo inacumulável.
Com relação a contratação de professores substitutos/visitantes, há a possibilidade de
contratação por tempo determinado pelo período máximo até 02 anos, para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos da Lei nº 8.745, de
09/12/1993.
Como necessidade temporária de excepcional interesse público, considera-se:
a) admissão de professor substituto e professor visitante;
b) admissão de professor e pesquisador visitante estrangeiro;
c) admissão de professor, pesquisador e tecnólogo substitutos para suprir a falta de
professor, pesquisador ou tecnólogo ocupante de cargo efetivo, decorrente de licença
para exercer atividade empresarial relativa à inovação;
d) admissão de pesquisador, nacional ou estrangeiro, para projeto de pesquisa com prazo
determinado, em instituição destinada à pesquisa; e
e) admissão de professor para suprir demandas decorrentes da expansão das instituições
federais de ensino, respeitados os limites e as condições fixados em ato conjunto dos
Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Educação.
A contratação de professor substituto poderá ocorrer nas situações de:
a) vacância do cargo;
b) afastamento ou licença, na forma do regulamento; e
c) nomeação para ocupar cargo de direção de Reitor, Vice-reitor, Pró-reitor e Diretor de
Campus.
Para a contratação por tempo determinado, deve ser observado o limite de 20% do total
de docentes efetivos em exercício na UFMT para contratação de professores
substitutos/visitantes de que trata a legislação em vigor (Decreto nº 8.259, de 29/05/2014).
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Para contratação de professor substituto/visitante deverá ser realizado processo seletivo
simplificado sujeito à ampla divulgação, inclusive no Diário Oficial da União (DOU).
No caso de contratação de professor visitante, esta poderá ser efetivada em vista de
notória capacidade técnica ou científica do profissional, mediante análise do Curriculum Vitae,
conforme dispuser o edital de processo seletivo simplificado.

10.5

Cronograma e plano de expansão do corpo docente
O quantitativo de docentes passou de 1.736 em 2014, para 1.823 em 2017, ou seja,

houve um acréscimo de 87 professores no período.
Em 2017 mais de 90% do quadro docente possuíam qualificação em nível stricto sensu,
de forma a refletir as políticas de qualificação de professores estabelecidas pela UFMT, e bem
como o seu compromisso com a qualidade na formação de seu quadro.
Assim, com o propósito de ampliar a oferta de vagas em seus cursos de graduação em
pós-graduação, e, por conseguinte, a necessidade de admissão de docentes, foi elaborada a
tabela a seguir, contendo a previsão de aposentadoria para o próximo quinquênio.
Para tanto, foi calculada a média de aposentadorias concedidas no ano de 2017,
acrescida do total de 186 professores que recebem abono permanência.
Tabela 18 – Contingente de docentes aptos à aposentadoria
Ano
2019
2020
2021
2022
2023
Total

Docentes
243(*)
58
58
58
58
232

Fonte: Coordenação de Administração de Pessoal.
(*) Média de aposentadorias no ano de 2017 acrescida de 186 professores que recebem abono permanência.

Com relação a ampliação do quadro docente, temos um total de 230 vagas residuais
referente aos Programas de Expansão dos Campus de Várzea Grande, Medicina I e II dos
Campus Sinop e Rondonópolis e vagas desocupadas no ano de 2017 registradas no SIAPE, com
previsão de provimento em 2019.
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Tabela 19 – Contingente de docentes segundo o regime de trabalho
Regime de
2019
2020
2021
2022
Trabalho
DE
172
40 horas
8
20 horas
50
Total
230 (*)

2023
-

Fonte: Coordenação de Administração de Pessoal
(*) Restante da pactuação dos Programas Expansão Campus: Várzea Grande, Medicina I e II Campus: Sinop e
Rondonópolis e vagas desocupadas obtidas do sistema Siape em setembro/2017. Em 2015 foi o último ano em que
a UFMT recebeu autorização para provimento das vagas referente a pactuação dos Programas Expansão Campus:
Várzea Grande, Medicina I e II Campus: Sinop e Rondonópolis.
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11

PERFIL DO CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

11.1

Composição

O quadro de pessoal da carreira Técnico-Administrativa é composto de servidores
predominantemente em cargos para os quais são exigidas as formações mínimas em nível médio
(Classe D – 47,46%) ou superior (Classe E -29,03%), com a titulação de especialista (40,47%),
conforme tabelas abaixo.
Tabela 20 – Evolução do quantitativo de técnicos administrativos ativo permanente por
classe (2014-2017)
Ano
A
B
C
D
E
Total
2014
71
92
286
692
462
1.603
2015
63
82
261
705
470
1.581
2016
58
75
262
740
468
1.603
2017
49
67
254
747
457
1.574
Fonte: Anuário Estatístico, 2018.

Tabela 21 – Evolução do quantitativo de técnicos administrativos ativos permanentes
por nível de escolaridade, titulação (2014-2017)
Nível de Escolaridade /
2014
2015
2016
2017
Titulação
Fundamental Incompleto
170
97
90
77
e Completo
Ensino Médio
376
285
356
299
Graduado
349
402
292
313
Especialização
547
611
634
637
Mestrado
140
168
201
213
Doutorado
21
23
30
35
Total Geral
1.603
1.581
1.603
1.574
Fonte: Anuário Estatístico, 2018.

11.2

Plano de carreira

Políticas de qualificação, plano de carreira e regime de trabalho
O Plano de Desenvolvimento para os Integrantes da Carreira dos Servidores TécnicoAdministrativos em Educação da UFMT foi aprovado pela Resolução CD nº 23/2006 e
elaborado de acordo com o disposto no artigo 24 da Lei 11.091, de 12/01/2005 e no contido no
Decreto nº 5.825, de 29/06/2006.
O Plano está fundamentado em três grandes programas:
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a) Dimensionamento das Necessidades de Pessoal - objetiva construir uma matriz de
alocação de cargos e definir os critérios de distribuição de vagas, observando a análise do
quadro de pessoal, inclusive no que se refere à composição etária e à saúde ocupacional; a
análise da estrutura organizacional da UFMT e suas competências; a análise dos processos e
condições de trabalho e as condições tecnológicas da Universidade.
b) Avaliação de Desempenho - tem o objetivo de promover o desenvolvimento
institucional, oferecendo elementos para a definição de políticas de gestão de pessoas e garantir
a melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade. É um processo dinâmico e aberto,
o qual permite que tanto a chefia quanto os servidores promovam periodicamente uma análise
e reflexão sobre o desempenho no local de trabalho, dentro de um clima de confiança e respeito
mútuos. Sob este prisma, o processo não se restringe ao ato de avaliar em si, mas se estende em
forma de acompanhamento aos servidores que não apresentarem desempenho efetivo ou mesmo
necessitarem de maior aperfeiçoamento.
A aplicação do processo de avaliação de desempenho ocorrerá anualmente de forma a
atender à dinâmica de funcionamento da UFMT, sendo estruturados com base nos princípios
de objetividade, legitimidade e publicidade e na adequação do processo aos objetivos, métodos
e resultados na Lei, assegurando ainda a ampla defesa do avaliado.
Os fatores avaliados pelo servidor (autoavaliação) e por sua chefia são os seguintes: 1)
Capacidade Profissional, 2) Iniciativa, 3) Planejamento e Organização, 4) Compromisso com o
trabalho/responsabilidade,

5)

Cooperação/trabalho

em

equipe,

6)

Interesse

pelo

autodesenvolvimento, 7) Assiduidade/pontualidade, 8) Cuidado com os materiais e
equipamentos e 9) Qualidade do trabalho.
c) Capacitação - tem o objetivo de oferecer um serviço público de qualidade, capaz de
atender as demandas institucionais e sociais e, consequentemente estimular ações voltadas à
obtenção de resultados efetivos no desempenho dos servidores e de suas unidades de trabalho,
de forma a impulsionar o desempenho geral da Instituição, um dos principais propósitos das
ações de capacitação.
Anualmente, é elaborado o Plano Anual de Capacitação e Desenvolvimento Humano –
PACDH, nos termos estabelecidos na Ordem de Serviço PROAD nº 002, de 02/03/2015, que
tem como objetivo desenvolver o servidor, por meio de ações de capacitação e qualificação,
proporcionando o seu crescimento profissional, por meio do desenvolvimento das competências
individuais e das equipes de trabalho, ao alcance dos objetivos institucionais da UFMT
conforme Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e Plano de Carreira dos Cargos
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Técnico-Administrativos em Educação – PCCTAE. É constituído de 3 fases: 1) Levantamento
das necessidades de capacitação; 2) Planejamento de execução das atividades de capacitação e
3) Avaliação das atividades de capacitação.
11.3

Critérios de seleção e contratação
O ingresso nos cargos do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em

Educação (PCCTAE) nas classes e níveis iniciais da carreira, por meio de concurso público de
provas ou de provas e títulos, podendo ser organizado em uma ou mais fases, conforme
legislação em vigor.
O edital define as características de cada fase do concurso público, os requisitos de
escolaridade, formação, os critérios de eliminação e classificação no certame.
11.4

Cronograma e plano de expansão do corpo técnico-administrativo
O quadro de servidores da carreira Técnico-Administrativos na UFMT em 2017 era

composto de 1.574 servidores da referida carreira, onde 47,46% pertenciam à classe D (cargos
com exigência mínima de formação em nível médio) e 29,03% à Classe E (cargos de exigência
de escolaridade mínima em nível superior).
Em 2017, 40,47% dos servidores possuíam a titulação de especialista, ou seja, tinha
formação superior àquela exigida para admissão, reflexo da política de qualificação do seu
quadro técnico.
Considerando a demanda de admissão de técnico-administrativos pelas unidades, foi
elaborada a tabela a seguir, contendo a previsão de aposentadoria para o próximo quinquênio.
Para tanto, foi calculada a média de aposentadorias concedidas no ano de 2017,
acrescida do total de 239 técnicos que recebem abono permanência.
Tabela 22 – Contingente de técnicos aptos à aposentadoria
Ano
Técnico Administrativo
2019
413 (*)
2020
84
2021
84
2022
84
2023
84
Total
336
Fonte: Coordenação de Administração de Pessoal.
(*) Média de aposentadorias no ano de 2017 acrescida de 329 Técnicos Administrativos que recebem abono
permanência.
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Com relação a ampliação do quadro da carreira Técnico-Administrativa, temos um total
de 130 vagas residuais referente aos Programas de Expansão dos Campus de Várzea Grande,
Medicina I e II dos Campus Sinop e Rondonópolis e vagas desocupadas no ano de 2017
registradas no SIAPE, com previsão de provimento em 2019.
Tabela 23 – Cronograma de Expansão Técnico-Administrativo 2019 - 2023
Classe
2019
2020
2021
2022
E
48
D
43
C
39
Total
130 (*)

2023
-

Fonte: Coordenação de Administração de Pessoal.
(*) Restante da pactuação dos Programas Expansão Campus: Várzea Grande, Medicina I e II Campus: Sinop e
Rondonópolis e vagas desocupadas obtidas do sistema Siape em setembro/2017. Em 2014 foi o último ano em que
a UFMT recebeu autorização para provimento das vagas referente a pactuação dos Programas Expansão Campus:
Várzea Grande, Medicina I e II Campus: Sinop e Rondonópolis.
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12

PERFIL DO CORPO DOCENTE E DE TUTORES DE EDUCAÇÃO A

DISTÂNCIA

As diretrizes para concessão e pagamento de bolsas aos participantes da preparação e
execução dos cursos e programas de formação superior, inicial e continuada no âmbito do
Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) são regulamentadas pela Portaria CAPES Nº
183, de 21 de outubro de 2016, e sua alteração na Portaria Nº 15, de 23 de janeiro de 2017.

12.1

Requisitos de Titulação e de Experiência no Magistério Superior e Experiência

Profissional não Acadêmica

Os requisitos para concessão de bolsas a docentes e tutores de educação a distância estão
descritos nos quadros abaixo:
Tabela 24 – Requisitos de titulação e experiência do corpo docente da EaD
Titulação
Exercício mínimo no Exercício mínimo no
Função
Mínima
magistério básico
magistério superior
Professor Formador I
Não
3 anos
Professor Formador II
Mestrado
Não
1 ano
Professor Conteudista I
Não
3 anos
Professor Conteudista II
Mestrado
Não
1 ano
Tabela 25 – Requisitos de titulação e experiência dos tutores da EaD
Exercício mínimo no
Exercício mínimo no
Função
Titulação Mínima
magistério básico
magistério superior
Tutor
Graduação
1 ano
Não
12.2

Critérios de seleção e contratação de docentes e tutores

O Art. 7º da portaria nº 183, de 21 de outubro de 2016, dispõe sobre o processo de
seleção dos bolsistas, realizado pelas Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES), que
deverá atender aos princípios da publicidade e impessoalidade com a divulgação de critérios
claros e objetivos.
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12.3

Existência de plano de carreira

Para os docentes, segue a normatização do docente federal concursado. Na UFMT, o
regime esta normatizado atualmente pela Resolução CONSEPE nº 158, de 29 de novembro de
2010, e registrado no Plano Individual de Atividades (PIA), conforme decisão de cada unidade
acadêmica.
Os tutores são selecionados via edital, tendo como pré-requisito a atuação na rede
pública federal, estadual ou municipal, em que segue regime estatutário dos seus respectivos
órgãos. A atuação como tutor na UFMT é apenas de bolsista CAPES sem vínculo empregatício.

12.4

Regime de trabalho

Em relação aos docentes, o regime de trabalho depende da carga da disciplina em curso.
O registo é lançado em conformidade com a Resolução CONSEPE nº 158, de 29 de novembro
de 2010, e no Plano Individual de Atividades (PIA).
Para os tutores, o regime é de 20 horas semanais, que dependem da distribuição das
horas, das disciplinas, em atividades presencias e atividades online.

12.5

Procedimentos para substituição eventual

A substituição de docentes efetivos ocorre via concurso público e segue normativas do
processo seletivo para docente bolsista em nível superior, orientado pela procuradoria da
UFMT. Quanto aos docentes substitutos, é realizada via processo seletivo da IPES. Já para os
tutores, ocorre via processo seletivo organizado pela unidade acadêmica a partir das normativas
CAPES/MEC.
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13

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA IES

13.1

Estrutura Organizacional, Instâncias de Decisão e Organograma Institucional e

Acadêmico
A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT) têm na estrutura
organizacional os Conselhos Superiores, a Reitoria, a Vice-Reitoria, a Auditoria Interna, as PróReitorias, as Secretarias e os Institutos e Faculdades.
A Lei n.º 5.647, de 10 de dezembro de 1970, que instituiu a FUFMT, determina que a
instituição será administrada pelo Conselho Diretor, presidido pelo Reitor e constituído por
mais seis membros e seus respectivos Suplentes. O Conselho tem a função de gerir o patrimônio
da Fundação, de modo a assegurar à Universidade seu pleno desenvolvimento em consonância
com os objetivos previstos na legislação de ensino.
De acordo com o Estatuto da Universidade Federal de Mato Grosso, a Gestão
Universitária terá em nível superior, como órgãos deliberativos, normativos e consultivos, o
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho Universitário e, como órgão executivo,
a Reitoria.
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, última instância de deliberação para
recursos nestas áreas, nos termos da legislação vigorante, deliberará sobre matéria acadêmica,
científica, tecnológica, cultural e artística. O Conselho Universitário deliberará sobre matéria
administrativa, econômica, financeira e de desenvolvimento de pessoal.
A estrutura da UFMT contempla ainda:
I - Institutos - com atribuições de planejar, executar e avaliar as atividades de ensino,
pesquisa e extensão, dando ênfase ao campo das ciências básicas;
II - Faculdades - com atribuições de planejar, executar e avaliar as atividades de ensino,
pesquisa e extensão, dando ênfase ao campo das ciências aplicadas;
III - Órgãos Suplementares - responsáveis por atividades de caráter permanente,
objetivando a concentração de recursos destinados a serviços necessários ao apoio das
atividades de ensino, pesquisa e extensão.
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13.2

Órgãos Colegiados

Conselho Diretor
É responsável pela administração da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso e
a supervisão da Universidade. O Conselho tem a função precípua de gerir o patrimônio da
Fundação, de modo a assegurar à Universidade seu pleno desenvolvimento em consonância
com os objetivos previstos na legislação de ensino. O órgão executivo do Conselho Diretor é o
Presidente da Fundação, que também exerce a função de Reitor da Universidade.
O Conselho é composto de seis membros titulares e seis membros suplentes, sendo três
membros de livre escolha do Presidente da República, um membro indicado pelo Ministério da
Educação, um membro indicado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, um membro indicado
pelas classes empresariais do Estado. Todos os membros são nomeados pelo Presidente da
República.
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Conselho Universitário - CONSUNI
O Conselho Universitário é o órgão deliberativo sobre matéria administrativa,
econômica, financeira e de desenvolvimento de pessoal, nos termos da legislação vigente. É
também um dos órgãos normativos, deliberativos e consultivos da Gestão Universitária.
Reúne-se durante o ano acadêmico, ordinariamente, pelo menos uma vez ao mês,
sempre que for convocado pelo Reitor e, extraordinariamente, quando convocado pela mesma
autoridade ou pela maioria de seus membros.
Integram o Conselho Universitário: o Reitor, que o preside e mantém o direito de voto
exclusivamente em caso de empate; o Vice-Reitor; os Pró-Reitores; os Diretores de Institutos e
Faculdades; o Superintendente do Hospital Universitário; representação docente, discente e
técnico-administrativa eleita por seus pares; um representante dos Órgãos Suplementares,
conforme o que estabelecer o Regimento Geral e ou Resoluções dos Conselhos Superiores;
representação eleita entre os Coordenadores de Curso de Graduação; e representação eleita
entre os Coordenadores de Programas de Pós-Graduação.
O Conselho Universitário pode criar câmaras e comissões especiais, não deliberativas,
para estudos, assessoramento ou coordenação de assuntos específicos.

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é órgão normativo, deliberativo, consultivo
e última instância para recursos nas áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão, nos termos da
legislação vigente. A ele compete exercer a gestão da Universidade, em matéria relacionada ao
ensino, à pesquisa e à extensão, supervisionando e fiscalizando as atividades didático–
científicas realizadas pela Universidade Federal de Mato Grosso, funcionando na forma
colegiada, nos termos da legislação federal, disposições estatutárias e por seu regimento.
Também são da responsabilidade do CONSEPE estabelecer normas sobre o acesso ao
ensino superior, currículos e programas, matrículas e transferências de alunos, avaliação de
desempenho do corpo docente e discente, aproveitamento de estudos, contratação e dispensa de
docentes e a política de pesquisa e extensão; aprovar projetos políticos pedagógicos dos cursos
de graduação e de pós-graduação e atividades de extensão, assim como o número de vagas que
serão oferecidas por estes; aprovar o calendário acadêmico da UFMT, a criação, denominação
e extinção de disciplinas; propor planos de expansão da Universidade em matéria de Ensino,
Pesquisa e Extensão; além de outras atribuições de segunda instância.
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Integram o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão: o Reitor, que o preside e mantém
o direito de voto exclusivamente em caso de empate; o Vice-Reitor; os Pró-Reitores de Ensino
de Graduação, de Pós-Graduação, de Pesquisa, de Vivência Acadêmica e Social e de
Planejamento; representantes dos Institutos e Faculdades, eleitos entre seus membros;
representantes de cada classe da carreira do Magistério Superior; representação discente, eleita
por seus pares, com mandato de 01 ano; representação eleita entre os Coordenadores de Cursos
de Graduação; representação eleita entre os Coordenadores de Programas de Pós-Graduação; e
representação dos Técnicos-Administrativos eleita por seus pares.
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão pode criar Câmaras Especializadas, por
Resolução, em número ilimitado, com regulamento, competência e atribuições específicas,
aprovadas em plenário, que estabelecerá o seu tempo de duração. As Câmaras devem ser
constituídas por membros do Conselho de acordo com a natureza da matéria a ser apreciada em
número mínimo de 11 componentes.

13.3

Identificação das formas de participação dos professores, tutores e estudantes nos

órgãos colegiados responsáveis pela condução dos assuntos acadêmicos

As deliberações da Universidade Federal de Mato Grosso ocorrem predominantemente
através de seus órgãos colegiados deliberativos. Uma vez que o Estatuto da UFMT define como
princípio a gestão democrática, tanto na representação do CONSUNI quanto na do CONSEPE,
existe a previsão da participação de docentes e discentes.
Dentre os órgãos colegiados deliberativos, o órgão de maior expressividade na
condução de assuntos acadêmicos é o CONSEPE. Isso porque ao mesmo é atribuído a
competência para exercer a gestão da Universidade, em matéria relacionada ao ensino, à
pesquisa e à extensão, supervisionando e fiscalizando as atividades didático–científicas
realizadas pela Universidade Federal de Mato Grosso, funcionando na forma colegiada, nos
termos da legislação federal, disposições estatutárias e por seu regimento. Também são da
responsabilidade do CONSEPE estabelecer normas sobre o acesso ao ensino superior,
currículos e programas, matrículas e transferências de alunos, avaliação de desempenho do
corpo docente e discente, aproveitamento de estudos, contratação e dispensa de docentes e a
política de pesquisa e extensão; aprovar projetos políticos pedagógicos dos cursos de graduação
e de pós-graduação e atividades de extensão, assim como o número de vagas que serão
oferecidas por estes; aprovar o calendário acadêmico da UFMT, a criação, denominação e
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extinção de disciplinas; propor planos de expansão da Universidade em matéria de Ensino,
Pesquisa e Extensão; além de outras atribuições de segunda instância.
Visando a gestão democrática, integram o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão: o
Reitor, que o preside e mantém o direito de voto exclusivamente em caso de empate; o ViceReitor; os Pró-Reitores de Ensino de Graduação, de Pós-Graduação, de Pesquisa, de Vivência
Acadêmica e Social e de Planejamento; representantes dos Institutos e Faculdades, eleitos entre
seus membros; representantes de cada classe da carreira do Magistério Superior; representação
discente, eleita por seus pares, com mandato de 01 ano; representação eleita entre os
Coordenadores de Cursos de Graduação; representação eleita entre os Coordenadores de
Programas de Pós-Graduação; e representação dos Técnicos-Administrativos eleita por seus
pares.
Ademais, cada unidade acadêmica possui organização, estrutura e meios necessários
para desempenhar todas as atividades e exercer as funções essenciais ao desenvolvimento do
ensino, pesquisa e extensão. Para tanto, é estabelecida a gestão intermediária e básica através
dos colegiados de curso e das congregações dentro dessas unidades, que também preveem a
participação do docente e do discente na condução da vida acadêmica.
Cabe ao Colegiado de Curso de Graduação avaliar e atualizar o projeto políticopedagógico do curso sempre que houver necessidade. Também elabora o calendário acadêmico
anual do curso, encaminhando para o CONSEPE. É de responsabilidade do colegiado de curso
decidir em primeira instância, sempre que houver necessidade, questões apresentadas por
docentes e discentes, analisar casos de infração disciplinar e, quando necessário, encaminhar
ao órgão competente.
Por seu turno, compete à congregação estabelecer as diretrizes acadêmicas e
administrativas do Instituto ou Faculdade e supervisionar a sua execução em consonância com
o disposto no Estatuto. Aprecia os projetos dos cursos de pós-graduação, de pesquisa e de
atividades de extensão a serem desenvolvidas, e também examina e decide, no âmbito de sua
competência, sobre os recursos interpostos contra decisões tomadas pelos demais órgãos que
integram a estrutura organizacional do Instituto ou Faculdade.
Na perspectiva de organização dos alunos, existem o Diretório Central dos Estudantes
e os Centro Acadêmicos, ambos com a função de representar os discentes e reivindicar às
entidades competentes melhores condições de permanência na universidade. Por fim, não se
pode deixar de citar sobre a participação de toda a comunidade acadêmica através do controle
social em canais próprios, tal qual a Ouvidoria.
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13.4

Órgãos de Apoios às Atividades Acadêmicas

● Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG) – Unidade responsável pela gestão
acadêmica dos cursos de graduação e políticas do ensino de graduação desde o acesso
até a diplomação do aluno.
● Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação (PROPG) – Tem por objetivo definir,
coordenar e executar as políticas de pós-graduação e capacitação de docentes da UFMT.
● Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPeq) – Responsável por fomentar a produção do
conhecimento em todas as áreas do saber, através da articulação interna, com os Grupos
de Pesquisa, e externa, com as Agências de Fomento.
● Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência (PROCEV) – Compreende ações
destinadas aos estudantes e comunidade externa congregando assistência estudantil,
extensão universitária, vivência acadêmica e projetos nas áreas de arte, cultura, esporte
e lazer.
● Pró-Reitoria Administrativa (PROAD) – Tem como objetivo assessorar a Reitoria em
assuntos referentes à área técnica para garantir o melhor desempenho da gestão
administrativa.
● Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) – Tem por finalidade o planejamento,
execução e avaliação das ações relacionadas a elaboração da proposta orçamentária e a
distribuição dos recursos de custeio às unidades acadêmicas e administrativas. É
responsável pelo fornecimento de subsídios que permitam aos agentes e gestores
públicos a tomada de decisão qualificada e adequada à missão institucional. Nesse
contexto, propõe a elaboração de indicadores e projetos para o acompanhamento das
atividades e avaliação de desempenho institucional, além de ter a responsabilidade pela
organização dos dados relativos às áreas acadêmicas e administrativas, para
informações da comunidade interna e externa.
● Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PRAE) – Responsável pela proposição e
acompanhamento da política de assistência estudantil e de ações afirmativas da UFMT,
com o objetivo de garantir o acesso e a permanência dos estudantes na UFMT, com
qualidade.
● Pró-Reitoria do Campus Universitário de Rondonópolis (PROCUR) – Representa a
Reitoria no campus fora de sede.
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● Pró-Reitoria do Campus Universitário do Araguaia (PROCUA) – Representa a Reitoria
no campus fora de sede.
● Pró-Reitoria do Campus Universitário de Sinop (PROCUS) – Representa a Reitoria no
campus fora de sede.
● Pró-Reitoria do Campus Universitário de Várzea Grande (PROCUVG) – Representa a
Reitoria no campus fora de sede.
● Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) – Responsável pelo desenvolvimento de
sistemas de informação, atendendo as demandas de informatização da instituição,
automatizando os processos e agilizando as atividades operacionais.
● Secretaria de Tecnologia Educacional (SETEC) – Oferece estrutura física, técnica e
pedagógica para a execução de cursos na modalidade a distância, levando em
consideração as especificidades de planejamento dos cursos, execução, controle,
regulação e avaliação.
● Secretaria de Comunicação e Multimeios (SECOMM) – Atua de forma integrada,
estabelecendo comunicação entre os diversos segmentos da comunidade universitária e
os veículos institucionais, a fim de fortalecer a comunicação interna e ampliar a
visibilidade das ações de ensino, pesquisa e extensão.
● Secretaria de Relações Internacionais (SECRI) – Desenvolve e implementa políticas e
projetos para a internacionalização da UFMT. No processo de mobilidade internacional,
a SECRI atua como ponte entre as instituições de ensino estrangeiras, as agências de
mobilidade estudantil e os estudantes, docentes e técnicos-administrativos da UFMT.
● Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) – Tem como objetivo planejar, executar e avaliar
as ações de Política de Gestão de Pessoas que visem o desenvolvimento do ser humano.
● Secretaria de Infraestrutura (SINFRA) – Engloba os núcleos que cuidam diretamente da
infraestrutura universitária, tanto na área de manutenção, quanto de execução das novas
obras, a fim de cooperar tecnicamente no planejamento e execução das obras na UFMT.
● Auditoria Interna (AUDIN) – Tem por objetivo verificar os controles internos da
Instituição quanto à sua adequação e eficácia, bem como observar seus procedimentos
na identificação e prevenção de falhas e irregularidades, garantindo, assim, a legalidade,
a legitimidade e a economicidade do gasto público.
● Escritório de Inovação Tecnológica (EIT) – Tem como finalidade gerir a política de
inovação na Universidade Federal de Mato Grosso, a fim de promover a proteção e a
gestão dos direitos intelectuais, as medidas de incentivo ao empreendedorismo, à
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inovação e à pesquisa científica e tecnológica para o ambiente produtivo, com vistas à
capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do
Estado do Mato Grosso e do País, e de fazer com que o conhecimento gerado – fruto do
trabalho dos profissionais da UFMT – seja orientado para atender às necessidades da
sociedade.
● Escritório de Projetos e Processos (EPP) – Busca melhorar os resultados da
Universidade com a gestão eficiente e eficaz de projetos e processos, por meio de
mapeamentos e transformação dos processos, capacitações, mentorias a gerentes de
projetos e apoio ao planejamento estratégico da instituição.

13.5

Das ações de transparência e divulgação de informações da instituição e das

eventuais parcerias e compartilhamento de estruturas com outras instituições

A instituição baseia suas ações no diálogo com a comunidade interna e externa, a fim
de promover uma gestão universitária participativa e transparente, tendo como fundamentos
seus princípios, missão, visão e valores. Nesse sentido, a comunicação desenvolve um papel
primordial para a eficiência, eficácia e efetividade de suas ações, ultrapassando o simples papel
de divulgação, e se tornando um instrumento para impulsionar as políticas institucionais. As
políticas institucionais de comunicação envolvem:


Comunicação com a sociedade: Consiste na divulgação das ações institucionais em
âmbito externo, em relação à produção intelectual, cultural e artística, o que estabelece
um fluxo dialógico com os cidadãos. A conexão entre a ciência e o cotidiano das pessoas
estimula a curiosidade pelo conhecimento científico e suas implicações. Desta forma, a
comunicação científica tem como objetivo facilitar o acesso à produção científica e
promover o debate público.



Comunicação interna: Trata-se da divulgação das informações entre os atores internos
(servidores, terceirizados e estudantes), e tem como fundamento a integração desses
agentes em prol da concretização dos objetivos institucionais. A troca de informações
possibilita uma maior relação entre os agentes e o conhecimento das ações
institucionais, subsidiando os processos de tomada de decisões. Com base nestes
princípios, a Secomm busca estabelecer um modelo de comunicação institucional que
atue de forma integrada, prezando pela pluralidade, transparência e valorização
institucional, articulado com o sistema de comunicação social.
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A divulgação interna das decisões nos âmbitos da administração superior e das unidades
de ensino, pesquisa e assistência é realizada por meio da publicação dos atos oficiais da
administração superior: Reitoria, Vice-Reitoria, Pró-Reitorias, Secretarias, Diretorias e
Conselhos da UFMT em boletim online e no Diário Oficial da União, bem como jornais de
grande circulação, quando solicitado.
A instituição conta ainda com a ouvidoria, que tem por objetivo estabelecer uma
integração com todas as unidades da Universidade, que participam ativamente de sua
construção, especialmente as que viabilizam a comunicação institucional com a sociedade,
construindo um canal de diálogo entre a Administração e o cidadão e o envolvimento do
cidadão e da sociedade civil organizada no exercício de seus direitos.
Todas as informações relevantes da unidade constam em seu Portal na Internet,
principalmente no que se refere aos elementos que interessam à sociedade, dentre os quais
podemos citar:


Página da Universidade Federal de Mato Grosso;



Páginas de Transparência Pública;



Estatuto da UFMT;



Carta de Serviço ao Usuário;



Relatório de Autoavaliação Institucional;



Anuário Estatístico;



Caderno Orçamentário;



Plano de Desenvolvimento Institucional;



Relatórios de Gestão;



Relatório de Gestão 2016 – 2018;



Prestação de Contas Anual;



Auditoria Interna;



Sistema de Consulta de Resoluções (Conselho Diretor, Consepe e Consuni);



Atos Oficiais;



Processos Mapeados;



Sistema de Gestão de Contratos e Convênios;



Ouvidoria;



Serviço de Informação ao Cidadão;



Plano de Logística Sustentável;
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Central de Ingresso da Graduação;



Pró-Reitoria de Ensino de Graduação;



Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação.

Com relação ao compartilhamento de espaços físicos, a universidade pode ceder seu
espaço, conforme regulamentado pelas resoluções CD nº 103 de 29 de agosto de 2006,
Resolução CD nº 08 de 27 de agosto de 2010 e pela Resolução CD nº 14 de 06 de junho de
2013. Estas normativas disciplinam a utilização dos espaços físicos da instituição a terceiros,
na modalidade de permissão de uso onerosa condicionada por prazo determinado, mediante a
cobrança dos valores a título de ressarcimento.
Esclarecemos que a concessão de espaço físico na IES está condicionada à previsão
constante em seu Plano Diretor, sendo que na ausência de previsão específica as unidades
responsáveis pelo planejamento ou setor administrativo deverão se manifestar sobre os efeitos
da ocupação no planejamento, bem como nos serviços da UFMT.
O consentimento administrativo para a utilização de espaços físicos internos dos campi
da universidade por particulares, no interesse público e, em especial, da comunidade
universitária, procederá através dos seguintes instrumentos:


Autorização de Uso – ato administrativo unilateral, discricionário e precário, pelo qual
a FUFMT consente que o particular utilize de bem de seu domínio, a título gratuito ou
oneroso, para uso individual;



Permissão de Uso Simples – ato administrativo unilateral, discricionário, negocial sem
natureza contratual, portanto precário, gratuito ou oneroso, pelo qual a FUFMT faculta
a utilização privativa de bem de seu domínio por particular sob condições postas pela
administração;



Permissão de Uso Qualificada ou Condicionada – ato administrativo unilateral,
discricionário, negocial sem natureza contratual, gratuito ou oneroso, pelo qual a
FUFMT faculta a utilização privativa de bem de seu domínio por particular sob
condições postas pela administração, com prazo determinado.



Concessão de Uso – contrato administrativo pelo qual a FUFMT faculta ao particular a
utilização privativa de bem público, gratuita ou onerosa, por prazo determinado e com
previsão de direitos e obrigações recíprocas entre a FUFMT e o particularpermissionário, para que a exerça conforme a sua destinação, no interesse público;
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Cessão de Uso – transferência gratuita de utilização de um bem público da FUFMT a
uma entidade pública ou privada sem fins lucrativos e que desenvolvem atividades que
visem a beneficiar a coletividade, disciplinada por lei federal e mediante termo
autorizativo do Conselho Diretor, por tempo certo ou indeterminado.
Além dessas formas onerosas de utilização do espaço físico, a universidade vem

utilizando sua infraestrutura em projetos que auxiliam o alcance de sua missão institucional,
que é “Formar e qualificar profissionais nas diferentes áreas, produzir conhecimentos e
inovações tecnológicas e científicas que contribuam significativamente para o desenvolvimento
regional e nacional”.
Pode-se destacar a iniciativa da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG), que
realiza anualmente a Mostra de Cursos de Graduação da UFMT, um projeto que faz parte do
Programa de Extensão coordenado pela PROEG: “Programa PROEG de Apoio a Graduação”.
O evento tem o objetivo de ajudar jovens do ensino médio na escolha da futura profissão,
diminuir a evasão de estudantes, bem como divulgar os cursos da instituição à comunidade
acadêmica e ao público em geral.
Os estudantes do ensino médio recebem informações sobre a estrutura dos cursos de
graduação da UFMT, Bacharelados e Licenciaturas, projetos de pesquisas, projetos de extensão,
dentre outros.
A primeira edição desta iniciativa foi realizada em 2018. Considerando que o evento
ocorreu simultaneamente com a Semana do Calouro, a iniciativa fez parte da Programação de
Acolhimento. Cada curso organizou seu estande, tornando-o mais atrativo aos visitantes,
demonstrando as possibilidades de atuação profissional de cada um. Participaram deste evento
aproximadamente 1000 alunos do ensino médio pertencentes a 24 instituições públicas e
privadas da capital.
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14

PROJETO DE ACERVO ACADÊMICO EM MEIO DIGITAL

14.1

Apresentação

A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), visando atender o objetivo de
elaborar o Projeto de Digitalização do Acervo Acadêmico (PDAA) desta Instituição, constituiu
a comissão designada pela portaria STI nº 001/2018, de 16 de julho de 2018, com o intuito de
atender o Decreto nº 9.235, de 15 de Dezembro de 2017.
O presente projeto tem a finalidade de indicar instrumentos, visando proporcionar a
digitalização do acervo acadêmico da Instituição, bem como sugerir ferramentas, artefatos e
meios práticos para a realização do objeto fim deste.
Os métodos de digitalização devem garantir a confiabilidade, autenticidade, integridade
e durabilidade de todas as informações dos processos e documentos originais, bem como a
aplicação do Código de Classificação, o Plano de Classificação, a Tabela de Temporalidade e
Normatização e Destinação de Documentos de Arquivo Relativos às atividades-fim das IFES,
assim como os procedimentos e operações técnicas para o desenvolvimento das atividades e a
estrutura organizacional.
O gerenciamento do Arquivo Acadêmico visa o atendimento eficiente e eficaz das
demandas dos órgãos governamentais e as necessidades internas da instituição. Permite
aproveitar ao máximo as informações disponíveis, facilitar as consultas aos documentos e,
consequentemente, as ações pedagógicas e administrativas e atender os órgãos de controle, nas
atividades de regulação, avaliação e supervisão do MEC.
A gestão do Arquivo Acadêmico inicia-se com a organização do conjunto de
procedimentos e operações técnicas necessárias ao seu funcionamento e continua com a
definição das formas de arquivamento e tramitação dos documentos, período de guarda nas
fases correntes e intermediárias, bem como dos procedimentos necessários para a eliminação
ou recolhimento para a guarda permanente, art. 3º da Lei nº 8.159/91 (BRASIL, 2016b).

14.2

Fundamentos Legais

A Portaria MEC nº 315, de 4 de Abril de 2018, publicada no DOU de 04 de abril de
2018, é o instrumento legal que institui normas sobre a manutenção e guarda do Acervo
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Acadêmico das Instituições de Educação Superior (IES) pertencentes ao Sistema Federal de
Ensino.
A Portaria MEC nº 1.261, de 23 de dezembro de 2013, determina a obrigatoriedade do
uso do Código de Classificação e a Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de
Arquivo relativos às atividades-fim das Instituições Federais de Ensino Superior, aprovado pela
Portaria nº 92, de 23 de setembro de 2011, do Diretor Geral do Arquivo Nacional, de uso
obrigatório nas IFES, ficando a cargo destas dar publicidade aos referidos instrumentos.
Esses dispositivos legais servirão como base para a Classificação de Documentos e a
Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo, que constam do Sistema
de Gestão de Documentos de Arquivo – SIGA, da Administração Pública Federal.
O Código de Classificação e a Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos
são instrumentos que visam organizar, classificar e racionalizar os documentos produzidos pela
UFMT no exercício das suas funções e atividades, seguindo os parâmetros:
a) O Código de Classificação de Documentos: é o instrumento de trabalho que será

utilizado para classificar todo e qualquer documento produzido ou recebido pelo órgão
no exercício das suas funções e atividades;
b) A Tabela de Temporalidade: estabelece prazos de retenção para os documentos nas

unidades e/ou órgãos da UFMT, determinando e orientando os prazos previstos para a
guarda provisória ou permanente. Os prazos de guarda referem-se ao tempo necessário
para o arquivamento dos documentos nas fases corrente e intermediária, visando atender
às necessidades da administração,

observando-se os prazos prescricionais.

Considerando outros dispositivos legais, que possibilitem:


Aplicar normas de Classificação de Documentos, Portaria AN/MJ nº 92 de 23 de
Setembro de 2011;



Constituir Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, Decreto nº 4.073, de 3
de Janeiro de 2002;



Elaborar projeto de acervo acadêmico em meio digital para o PDI, Decreto nº 9.235, de
15 de Dezembro de 2017 (para compor PDI 2019 -2023);



Converter Acervo para meio digital, Portaria nº 315, de 4 de Abril de 2018 (até abril de
2020);



Constituir comitê gestor para elaborar, implementar acompanhar a política de segurança
da informação relativa ao acervo acadêmico, Portaria nº 315, de 4 de Abril de 2018.
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14.3

Declaração do Escopo

Esta seção descreve o escopo do projeto. A seção 14.3.1 e 14.3.2 descreve os objetivos
e metas do projeto. A seção 14.3.3 apresenta os benefícios esperados com o projeto. Na seção
14.4 é apresentado o pressuposto do projeto. A seção 14.4.1 materiais necessários, Seção 14.4.2
implantações de procedimentos e sequência de execução. Na seção 14.4.3 é descrito o sistema
a ser usado. Finalmente na seção 14.5 as considerações finais.

14.3.1 Objetivo do Projeto

Digitalizar o acervo acadêmico Institucional até abril de 2020, em consonância com os
fundamentos legais descritos neste projeto.

14.3.2 Metas Específicas


Atribuir métodos de digitalização, que devem garantir a confiabilidade, autenticidade,
integridade e durabilidade de todas as informações dos processos e documentos
originais;



O acervo acadêmico, oriundo da digitalização de documentos ou dos documentos natodigitais, deve ser controlado por sistema especializado de gerenciamento de documentos
eletrônicos, que possua, minimamente, as seguintes características:

I

Capacidade de utilizar e gerenciar base de dados adequada para a preservação do acervo
acadêmico digital;

II

Forma de indexação que permita a pronta recuperação do acervo acadêmico digital;

III Método de reprodução do acervo acadêmico digital que garanta a sua segurança e

preservação;
IV Utilização de certificação digital padrão ICP-Brasil, conforme disciplinada em lei, pelos

responsáveis pela mantenedora e sua mantida, para garantir a autenticidade, a
integridade e a validade jurídica do acervo.


Constituir um Comitê Gestor para elaborar, implementar e acompanhar a política de
segurança da informação relativa ao acervo acadêmico.
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14.3.3 Benefícios Esperados

Além da questão da adaptação à mudança que é vista na própria comunidade acadêmica
e do cumprimento das determinações regulatórias, a digitalização do acervo traz uma série de
benefícios para a IES.
Um dos mais relevantes é a redução dos grandes volumes de papel. Isso facilita
inúmeras atividades relacionadas aos documentos, como produção, trâmites burocráticos,
acesso, uso, disponibilidade e armazenamento. Assim, é possível agilizar fluxos e tomadas de
decisão.
Em virtude desse fator, o tempo de espera no atendimento tende a diminuir, já que a
agilidade para resolver problemas tem um peso considerável nos índices de satisfação. Outras
vantagens que merecem destaque são:


Possibilidade de acesso instantâneo às informações;



Eliminação do risco de extravio;



Aumento da segurança;



Otimização dos espaços físicos destinados ao armazenamento;



Modernizar a gestão administrativa, com sustentabilidade e inovação.
Enfim, o acervo acadêmico digital, além de obrigatório, é uma realidade de suma

importância para o contexto educacional.

14.4

Pressupostos

Para a digitalização do acervo acadêmico institucional, necessita-se de uma série de
ações da gestão no sentido de nomeações e criações de comitês, aquisição de materiais e
contratação de empresas.

14.4.1 Recursos materiais necessários

Viabilizar estrutura de TI para armazenamentos dos dados digitalizados; será possível
dimensionar esta estrutura após identificação e levantamento do acervo acadêmico a ser
digitalizado. Incialmente imagina-se 02 servidores com 02 Processadores de no mínimo 12
núcleos, 250GB de memória, 6TB de Disco.
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14.4.2 Implantação de Procedimentos

Para implantação do projeto é necessário que a Instituição:
a) Aplique normas de Classificação de Documentos de acordo com fundamentos legais;
b) Constitua a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos de acordo com

fundamentos legais;
c) Elabore processo para contratação de empresa que execute o serviço de digitalização do

acervo acadêmico e aquisição de certificados digital padrão ICP-Brasil;
d) Constitua comitê de segurança da informação do acervo acadêmico digital, para

elaborar, implementar e acompanhar a política de segurança da informação relativa ao
acervo acadêmico;
e) Indicar técnicos que poderão assinar os documentos digitalizados, de acordo com o

padrão ICP-Brasil.

14.4.2.1

Sequência de execução

a) Identificação do acervo pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos;
b) Viabilização do processo de contratação de empresa para digitalização do acervo

acadêmico conforme identificado pela equipe competente;
c) A certificação digital no padrão ICP-Brasil será utilizada pelo sistema de forma a

garantir a autenticidade dos documentos;
d) Assinar digitalmente no padrão ICP-Brasil, os documentos já digitalizados até a

corrente data e os nato-digitais.

14.4.3 Descrição das Funcionalidades/Requisitos Mínimos a Constar do Sistema
Informatizado de Guarda e Manutenção de Acervo Acadêmico da UFMT
(SIGED)

O Sistema Informatizado de Guarda e Manutenção de Acervo Acadêmico da UFMT
deve ser do tipo Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (SIGED) e deve possuir,
minimamente as seguintes características, conforme Portaria MEC nº 315, de 4 de Abril de
2018:

161

I

Capacidade de utilizar e gerenciar base de dados adequada para a preservação do acervo
acadêmico digital;

II

Forma de indexação que permita a pronta recuperação do acervo acadêmico digital;

III Método de reprodução do acervo acadêmico digital que garanta a sua segurança e

preservação;
IV Utilização de certificação digital padrão ICP-Brasil, conforme disciplinada em lei, pelos

responsáveis pela mantenedora e sua mantida, para garantir a autenticidade, a
integridade e a validade jurídica do acervo.
Além de sistema com essas características, poderão ser utilizados recursos tais como:
hardware e periféricos essenciais na construção e desenvolvimento da informatização e do fluxo
de dados para a composição do arquivo do acervo acadêmico da UFMT.
Além do SIGED, os demais sistemas e processos institucionais que tratam de
documentos nato-digitais devem ser adaptados, tendo em vista as características descritas na
Portaria MEC nº 315, de 4 de Abril de 2018.

14.4.4 Principais Funcionalidades Desejáveis do Sistema

1. Tela de inclusão/alteração/exclusão de tabela de Códigos de Classificação de
Documentos de Arquivo Relativos às Atividades–fim das Instituições Federais de
Ensino Superior;
2. Tela de inclusão/alteração/exclusão de Tabela de Temporalidade e Destinação de
Documentos de Arquivo Relativos às Atividades–fim das Instituições Federais de
Ensino Superior;
3. Tela de inclusão/atualização na tabela de Entidade Mantenedora (EM) da IES, conforme
o caso;
4. Tela de registro e botão de Upload de "Termo de Aceite" de guarda de Acervo
Acadêmico devidamente firmado pelo representante legal da Instituição. Em caso de se
tornar Instituição sucessora encarregada da guarda de Acervo Acadêmico de Instituição
em processo de encerramento de suas atividades;
5. Tela de inclusão/alteração/exclusão de DOCUMENTOS indexados pelo Código de
Classificação de Documentos de Arquivo Relativos às Atividades-fim das Instituições
Federais de Ensino Superior e da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos
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de Arquivo Relativos às Atividades-fim das Instituições Federais de Ensino Superior,
contendo obrigatoriamente os seguintes campos:


Código de Identificação do documento;



Tipo de documento (classificação);



Estado de conservação;



Código de Localização Física (sala, prateleira, caixa...);



Data de Inclusão do documento;



Prazos de guarda, destinação final e campo de texto de "Observações Relevantes"
conforme previstos na Tabela de Temporalidade;



Fase (corrente, intermediária, eliminação);



Botão de Upload de Cópia digitalizada;

6. Identificação física do documento por impressão/aposição de código de barras e
codificação arábica correspondente que reflita a classificação documental prevista no
Código de Classificação de Documentos de Arquivo Relativos às Atividades-fim das
Instituições Federais de Ensino Superior;
7. Tela de consulta/acompanhamento que permita a verificação do estado de conservação,
localização física e digital (visualização) e demais informações cadastradas relativas aos
documentos incluídos no sistema;
8. Relatórios impressos de situação de documentos por categoria (Fase Corrente, Fase
Intermediária e respectiva Destinação), localização física e estado de conservação, de
acordo com a orientação da Portaria MEC Nº 315, de 4 de abril de 2018 (BRASIL,
2016d) e seus anexos, inclusive a Tabela de Temporalidade e Destinação de
Documentos de Arquivo Relativos às Atividades-fim das Instituições Federais de
Ensino Superior;
9. Aviso automático por e-mail ao gestor institucional e arquivologista responsável, com
listagem/relatório de documentos destinados a eliminação de acordo com tabela de
temporalidade;
10. Tela de inclusão/atualização na tabela de Representante Legal (RL) da IES, do nome
completo e número de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do RL, número da Portaria de
Designação com botão de Upload do documento (PDF) equivalente; e data de início e
fim da responsabilidade do servidor RL designado para a Instituição;
11. Tela de importação de arquivo ".csv", com todas as atualizações do Código de

Classificação de Documentos de Arquivo Relativos às Atividades-fim das Instituições
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Federais de Ensino Superior e da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos
de Arquivo Relativos às Atividades-fim das Instituições Federais de Ensino Superior,
que constarem no sítio do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo – SIGA, da
administração pública federal.
Tabela 26 – Atividades de gerenciamento do arquivo acadêmico presentes no projeto
N

1

2

Atividade
Indexação pelo Código de Classificação de
Documentos de Arquivo Relativos às Atividadesfim das Instituições Federais de Ensino Superior e
da Tabela de Temporalidade e Destinação de
Documentos de Arquivo Relativos às Atividadesfim das Instituições Federais de Ensino Superior.
Definição das formas de arquivamento e tramitação
dos documentos.

Constituição de Comitê de Segurança da
informação do acervo acadêmico digital, para
elaborar, implementar acompanhar a política de
segurança da informação relativa ao acervo
3 acadêmico.
Sugestão de composição do comitê:
 - Analista de redes ou Técnico de Infra/servidores;
 - Técnico Administrativo da CAE;
 - Analista de sistemas.
Constituição de Comissão Permanente de
Avaliação de Documentos para avaliação, seleção e
4
encaminhamentos, junto ao Arquivo Nacional, para
descarte documentos.
Adaptação de Sistema Informatizado de Guarda e
5
Manutenção de Acervo Acadêmico do UFMT.
Gerenciamento do Sistema Informatizado de
6 Guarda e Manutenção de Acervo Acadêmico do
UFMT.

7

Contratação de empresa que execute o serviço de
digitalização do acervo acadêmico e aquisição de
certificados digital padrão ICP-Brasil.

8

Identificação e levantamento do acervo acadêmico
a ser digitalizado.

9

Digitalização do acervo acadêmico.

14.5

Responsável

Data Inicial

Data Final

Comissão Permanente
de Avaliação de
Documentos

01/09/2018

31/12/2019

Comissão Permanente
de Avaliação de
Documentos

01/09/2018

31/12/2019

Reitoria

01/09/2018

30/09/2018

Reitoria

01/09/2018

30/09/2018

CES/STI junto ao
CGD

01/09/2018

30/04/2019

CES/STI junto ao
CGD

01/10/2018

30/04/2019

01/09/2018

30/04/2019

01/09/2018

31/12/2019

01/03/2019

30/04/2020

PROAD / PROPLAN /
CAE / Comissão
Permanente de
Avaliação de
Documentos
CAE / Comissão
Permanente de
Avaliação de
Documentos
Comissão Permanente
de Avaliação de
Documentos / empresa
contratada

Considerações Finais

Para o controle pleno dos documentos, desde a sua produção até a sua destinação final,
faz-se necessário assegurar a integração do sistema de protocolo de documentos com o sistema
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de arquivo do acervo acadêmico, visando a padronização dos procedimentos técnicos. Essa
integração permitirá que a documentação seja fácil e rapidamente localizada não apenas durante
sua tramitação, mas também durante o período em que aguarda o cumprimento de seus prazos
de destinação no arquivo corrente, intermediário e permanente. Assim, a implantação de um
programa de gestão documental garante à Instituição o controle sobre as informações que
produz ou recebe, uma significativa economia de recursos com a redução da massa documental
ao mínimo essencial, a otimização e racionalização dos espaços físicos de guarda de
documentos, e a agilidade na recuperação das informações.
A Comissão Permanente de Avaliação de Documentos deverá organizar o acervo
acadêmico a ser digitalizado de forma que a equipe encarregada pelo processo de contratação
de empresa para digitalização do acervo acadêmico tenha a seu alcance as informações
necessárias para dimensionar o volume de informação a ser digitalizado, bem como prever os
equipamentos necessários para armazenamento.
A recomendação tem como propósito direcionar as ações de digitalização do Acervo
Acadêmico dos Campi da UFMT, tendo como principais instrumentos legais, a Portaria nº 315,
de 4 de Abril de 2018, que institui as normas e procedimentos de digitalização do acervo
acadêmico das Instituições Federais de Ensino Superior. Neste contexto e finalidade,
observamos, que os documentos produzidos ou recebidos em decorrência do exercício
administrativo e acadêmico da UFMT, não podem ser armazenados, indiscriminadamente.
Deste modo, os documentos produzidos, recebidos e eliminados sem critério de avaliação,
seleção e descarte, correm o risco de perder registros de valor permanente, pois contêm
informações de relevância para a administração ou até mesmos fatos históricos e precisam ser
mantidos, preservados e guardados de forma organizada e sistematizada para que o acesso e
disponibilidade sejam garantidos para a comunidade acadêmica e externa, contribuindo para
futuras pesquisas e no auxílio do desenvolvimento institucional.
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15

POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES

15.1

Assistência Estudantil

A UFMT por meio de políticas voltadas ao atendimento dos estudantes busca cumprir
sua função essencial de formação indissociável entre ensino, pesquisa e extensão. As ações
objetivam favorecer o acesso e a permanência dos estudantes, de modo a contribuir com o
desempenho acadêmico, prevenir a retenção e evasão, e atingir a diplomação como fator de
êxito na formação universitária.
A Política de Assistência Estudantil na Universidade Federal de Mato Grosso segue o
disposto no Decreto nº 7.234 de 19 de julho de 2010, que define como público prioritário, no
âmbito do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), estudantes oriundos da rede
pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio,
sem prejuízo de demais requisitos fixados pela instituição. De tal maneira, as concessões
financeiras estabelecidas pela UFMT comprometem-se com a finalidade de minimizar as
desigualdades sociais e contribuir para a permanência e a diplomação dos estudantes de
graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
A organização da política, implementada pela Pró-Reitoria de Assistência Estudantil
(PRAE), e nos campi pelas Supervisões de Assistência Estudantil (SAEs), está orientada por
modalidades de atendimento traduzidas em serviços, benefícios e auxílios tendo como eixos de
atendimento as ações de assistência prioritária nas áreas de alimentação e moradia, as ações
voltadas à promoção e prevenção com ações e serviços para propiciar cultura, esporte, lazer,
saúde, valorizando a integração estudantil e a vivência universitária.
Ainda compõe a assistência estudantil da UFMT os programas, projetos e ações
voltados ao apoio e acompanhamento para favorecer a integração discente ao contexto
universitário, levando em consideração os aspectos pedagógicos, acadêmicos e psicossociais.
A Política de Alimentação tem nos Restaurantes Universitários, existentes em todos os
campi da UFMT, um dos principais equipamentos que expressa e materializa o compromisso
da universidade com a assistência estudantil e com a garantia de alimentação para a comunidade
acadêmica, mais prioritariamente o corpo discente, com fornecimento de alimentação
balanceada, quantitativa e qualitativamente, que atenda às necessidades nutricionais,
respeitando os padrões de qualidade, higiene e segurança alimentar. A manutenção dos
restaurantes e de uma política de alimentação sustenta-se no princípio do compromisso da
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Universidade com a redução das desigualdades sociais e educacionais, tendo por finalidade o
êxito na formação discente.
Está estruturada em duas modalidades: a) na forma de isenção aos estudantes que
comprovam vulnerabilidade socioeconômica, conforme instituída pelo Decreto 7234/2010,
sendo o PNAES a fonte orçamentária; b) alimentação subsidiada, com valor único para
estudantes de graduação e de pós-graduação stricto sensu regularmente matriculados na UFMT,
tendo com fonte os recursos de custeio/manutenção da UFMT (Resolução CONSUNI nº 23, de
12 de dezembro de 2018).
O Programa Moradia Estudantil está organizado em duas modalidades: disponibilização
de vagas nas moradias estudantis, Casas do Estudante Universitário/CEU (Resolução
CONSUNI nº 10, de 11 de novembro de 2015); e Auxílio Moradia, apoio financeiro para
estudantes cujas famílias residem fora do município-sede da Universidade, com vulnerabilidade
socioeconômica comprovada pela PRAE/SAE (Portaria GR Nº 631/2010).
Outros Auxílios, que transferem apoio financeiro, regulamentados por normativas
internas que estruturam a política de assistência estudantil, são:


Auxílio Permanência: Resolução CD nº 25, de 27 de setembro de 2013; e
Resolução CONSUNI 25 de 23 de outubro de 2013;



Auxílio Evento: Concedido para apresentação de trabalhos em eventos
científicos/artísticos nacionais e regionais e para a participação em eventos políticoestudantis e esportivos aos discentes dos cursos de graduação (Resolução
CONSEPE nº 51, de 14 de maio de 2007);



Auxílio Emergencial: Destinado a estudantes regularmente matriculados em cursos
presenciais de graduação da UFMT, em

dificuldades socioeconômicas

emergenciais, inesperadas e momentâneas, que colocam em risco a sua permanência
na Universidade (Resolução CD nº 04, de 09 de março de 2018; Portaria nº 4/PRAE,
de 29 de maio de 2018);


Auxílio Material Pedagógico: Tem por finalidade apoiar estudantes regularmente
matriculados em cursos presenciais de graduação da UFMT, para aquisição de
materiais indispensáveis às atividades programadas, visando o alcance do
desempenho acadêmico e a permanência durante o tempo regular do curso.
(Resolução CD nº 05, de 09 de março de 2018);



Programa de Acolhimento Imediato (PAI): Tem por finalidade atender estudantes
regularmente matriculados e ingressantes nos cursos de graduação presencial da
167

UFMT que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica e sejam
provenientes de outros municípios e/ou outros estados da Federação (Resolução
CONSUNI nº 03, de 28 de fevereiro de 2018);


Bolsa Apoio à Inclusão: Destina bolsa a discentes da UFMT que se propõem a
auxiliar, individualmente ou em grupo, por meio de atividades voltadas à inclusão e
acompanhamento de estudantes com deficiência, indígenas, quilombolas e outros que
ingressaram por meio de ações afirmativas. (Resolução CONSEPE nº 37, de 24 de
maio de 2010;



Bolsa Permanência – MEC: O Programa de Bolsa Permanência – PBP é uma ação
do Governo Federal/Ministério da Educação (MEC) de concessão de auxílio
financeiro a estudantes matriculados nas IFES em situação de vulnerabilidade
socioeconômica e para estudantes indígenas e quilombolas. O recurso é pago
diretamente pelo MEC/FNDE ao estudante de graduação por meio de um cartão de
benefício. O valor, estabelecido pelo MEC é equivalente ao praticado na política
federal de concessão de bolsas de iniciação científica, atualmente de R$ 400,00
(quatrocentos reais), sendo que para os estudantes indígenas e quilombolas o valor
diferenciado de R$ 900,00 (novecentos reais) é em razão das especificidades de suas
comunidades, da organização social, condição geográfica, costumes, línguas,
crenças e tradições, amparadas pela Constituição Federal. A Bolsa PBP pode ser
acumulável com outras modalidades de bolsas acadêmicas, a exemplo da bolsa do
Programa de Educação Tutorial – PET, do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação. Cabe à UFMT acompanhar o cadastro no Sistema do PBP, em acordo
com o calendário do MEC, homologar e acompanhar conforme as normativas
estabelecidas.

Destaca-se que à PRAE compete a implementação e acompanhamento de dois
Programas de Ações Afirmativas, que realizam para o ingresso processos seletivos
específicos, além das vagas estabelecidas pela Lei de Cotas (12.711/2012):


Programa de Inclusão Indígena (PROIND): Em desenvolvimento desde 2007 foi
regulamentado pela Resolução CONSEPE n. 83, de 12 de setembro de 2007,
comprometeu-se com a formação em cursos de graduação indicados pelas próprias
comunidades indígenas de origem dos estudantes. Até outubro de 2018, vinte sete
(27) indígenas concluíram suas graduações, e cinquenta e quatro (54) estudantes
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estão matriculados, distribuídos em 16 (dezesseis) cursos de graduação nos campi
de Cuiabá, Araguaia, Sinop e Rondonópolis, representando cerca de quinze Terras
Indígenas situadas em diferentes regiões do estado. Os estudantes indígenas
regularmente matriculados recebem Bolsa PBP após cadastro homologado junto ao
MEC. O Programa, ainda contando com estudantes matriculados, está em fase de
avaliação para apresentação de novo projeto aos conselhos superiores.


Programa de Inclusão Quilombola (PROINQ): Aprovado pelas Resoluções
CONSEPE nº 101, de 26 de setembro de 2016, e nº 32, de 06 março de 2017, trata
de ação afirmativa fundamental à reparação histórica nas desigualdades
educacionais vividas pelas comunidades quilombolas, tendo realizado o processo
seletivo específico em setembro de 2017 com ingresso de sessenta e cinco (65)
estudantes nos cursos de graduação dos campi de Cuiabá, Araguaia (Barra do
Garças), Rondonópolis e Várzea Grande (Edital PRAE nº 07/2017). Os estudantes
quilombolas matriculados recebem Bolsa PBP após cadastro regularizado junto ao
MEC.

No que se refere à Lei de Cotas 12.711/2012, a UFMT criou em 2017 (Resolução
CONSEPE n. 131/2017) a Comissão de Homologação e Acompanhamento de Matrículas por
Ações Afirmativas, com atribuições para realizar avaliação socioeconômica, análise de
autodeclaração étnico-racial e de acessibilidade, e procedimentos subsequentes à efetivação da
matrícula, como averiguação de denúncias de fraude. Mas foi o processo seletivo SISU 2019
que criou a Comissão de Comprovação de Veracidade de Autodeclaração, em todos os campi
da UFMT, como mecanismo para realizar a heteroidentificação utilizando de avaliação
exclusivamente fenotípica, visando assegurar que as vagas para pessoas negras sejam de fato
ocupadas pelos sujeitos de direito, combatendo assim as fraudes no sistema de cotas.
Ressalta-se, ainda, a parceria com outros setores da UFMT na busca pela ampliação do
escopo das ações da assistência estudantil, com destaque para as ações de cultura, esporte e
extensão como fatores que colaboram para a permanência e vivência universitárias. Nesse
aspecto estão o apoio financeiro com recurso do PNAES para as ações de Cultura e esporte, por
meio do Auxílio Vivência, e de extensão com apoio a Projetos de Extensão-Ações Afirmativas
(editais específicos) que destina bolsas de extensão para estudantes inseridos em projetos
cadastrados e aprovados pela Pró-reitoria de Cultura, Extensão e Vivência (PROCEV). Além
disso, a relação em crescimento com o setor de esporte vem destinando vagas para estudantes
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vinculados à assistência estudantil, como forma de ampliar a vivência na universidade,
favorecendo a permanência e o êxito no desempenho acadêmico.
O acesso à Língua Estrangeira se efetiva por meio da disponibilização de três vagas por
turma nos cursos de extensão desenvolvidos pelo Instituto de Linguagem (IL), Língua
Portuguesa (Gramática normativa; Produção de texto), Inglês, Espanhol, Francês, Alemão,
Libras, totalizando cerca de 270 vagas/semestre aos estudantes em situação de vulnerabilidade
socioeconômica. Publicizado pela PRAE, em edital semestral específico, a partir do
preenchimento das vagas os estudantes assistidos com Auxílio Moradia e Alimentação podem
requerer o Auxílio Material Pedagógico para cobrir custos com o material didático, devendo
prestar contas e comprovar aproveitamento para novo acesso em turmas subsequente à
língua/turma cursada.
A formação integral do estudante no âmbito da Universidade tem exigido atenção que
ultrapassa o processo ensino aprendizagem, stricto sensu, reconhecendo que os estudantes
apresentam na atualidade condições diversas que impactam na sua formação. O Programa de
Educação e Atenção à Saúde da/do Estudante da UFMT em estruturação pela PRAE, aberto e
compartilhado com outros parceiros, compromete-se em reunir ações e projetos voltados à
saúde dos estudantes, uma articulação intersetorial no âmbito da UFMT, mas igualmente
interinstitucional, desenhando uma proposta ampla com uma perspectiva teórica e éticopolítica, ações e objetivos capazes de acomodar áreas do conhecimento que se associam ou
intercruzam em modalidades distintas mas cooperativas, de modo a contribuir com o bem-estar
físico, social, mental e a permanência para uma formação discente qualificada. Vem
desenvolvendo e/ou apoiando os seguintes Projetos: Aconchega, Ilumina, Humaniza CEU,
além de participação de comissão para recepção e acolhimento de calouras/os da UFMT,
envolvendo as Pró-reitorias, DCEs e/ou e outras ações que envolvem relação para/com
estudantes.

15.2

Programas de apoio pedagógico e financeiro (bolsas)

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG) mantém os seguintes Programas que
visam ao desenvolvimento do ensino e à formação qualificada de profissionais nas diferentes
áreas do conhecimento:


O PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) é uma ação da
Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação (MEC) que
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visa proporcionar aos discentes na primeira metade do curso de licenciatura uma
aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas de educação básica e com o
contexto em que elas estão inseridas.
O programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de
iniciação à docência desenvolvidos por instituições de educação superior (IES) em
parceria com as redes de ensino.
Os projetos devem promover a iniciação do licenciando no ambiente escolar
ainda na primeira metade do curso, visando estimular, desde o início de sua formação,
a observação e a reflexão sobre a prática profissional no cotidiano das escolas públicas
de educação básica. Os discentes serão acompanhados por um professor da escola e por
um docente de uma das instituições de educação superior participantes do programa.
A Capes concede quadro modalidades de bolsa aos participantes do projeto
institucional:
1. Iniciação à docência – para discentes de licenciatura dos cursos abrangidos pelo
subprojeto. Valor: R$400,00 (quatrocentos reais).
2. Professor supervisor – para professores de escolas públicas de educação básica que
acompanham, no mínimo, oito e, no máximo, dez discentes. Valor: R$765,00
(setecentos e sessenta e cinco reais).
3. Coordenador de área – para docentes da licenciatura que coordenam os subprojetos.
Valor: R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).
4. Coordenação institucional – para o docente da licenciatura que coordena o projeto
institucional de iniciação à docência na IES. Permitida a concessão de uma bolsa por
projeto institucional. Valor: R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
As bolsas são pagas pela CAPES diretamente aos bolsistas, por meio de crédito
bancário.


A Residência Pedagógica, instituído pela Portaria CAPES nº 38, de 28 de fevereiro de
2018, é uma atividade de formação realizada pelo discente regularmente matriculado
em curso de licenciatura e desenvolvida em uma escola pública de Educação Básica,
denominada escola-campo. O programa tem por finalidade aperfeiçoar a formação dos
discentes de cursos de licenciatura, por meio do desenvolvimento de projetos que
fortaleçam o campo da prática e que conduzam o licenciando a exercitar, de forma ativa,
a relação entre teoria e prática profissional docente, utilizando coleta de dados e
diagnóstico sobre o ensino e a aprendizagem escolar. Para seu desenvolvimento, o
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discente, denominado residente, recebe, por meio de uma concessão mensal de bolsa
CAPES, o valor de R$400,00 (quatrocentos reais) e deve desenvolver o total de 440
horas de atividades ao longo do programa, com duração de 18 meses, sob orientação de
um docente da UFMT e um professor da escola-campo, denominado preceptor. A
UFMT aderiu ao Programa de Residência Pedagógica em 2018, a partir da publicação
do Edital CAPES nº 06/2018, com vistas à melhoria da qualidade da Educação Básica
nas escolas públicas e ampliação da presença da UFMT nos municípios do Estado.


O Programa de Monitoria é uma atividade acadêmica desenvolvida pelo aluno e
orientada pelo professor, capaz de aprofundar conhecimentos teóricos e práticos de uma
disciplina necessária à formação do futuro profissional. O Programa de Monitoria visa
o fortalecimento do processo de ensino e aprendizagem, como também o compromisso
do curso de graduação da Universidade com o educando. O professor orientador,
juntamente com o aluno monitor, constrói uma ligação maior com os alunos da
disciplina, resultando em uma aprendizagem mais significativa.
Podem participar do programa alunos da graduação, regularmente matriculados
na UFMT e que já tenham cursado a disciplina pretendida, com bom aproveitamento.
Existem duas modalidades de monitores, remunerados e voluntários, cabendo ao
Colegiado de Curso realizar a distribuição das bolsas destinadas ao curso. A carga
horária dedicada a Monitoria é de 20 horas semanais.
A PROEG lança editais de seleção anualmente, baseados na Resolução do
CONSEPE nº 60/2016, que normatiza o Programa Monitoria.



O Programa Tutoria, regulamentado pela Resolução CONSEPE nº 36 de 24 de maio
de 2010, foi implantado como uma política de intervenção pedagógica visando a
superação e equiparação de estudos referente ao conteúdo da educação básica, para a
compreensão dos fundamentos das disciplinas da graduação.
O fluxo de atividades do Programa Tutoria se dá durante todo o ano letivo, a
PROEG é responsável por lançar o edital anualmente, receber, avaliar e aprovar as
propostas de trabalho dos cursos interessados no Programa Tutoria, mensalmente
elaborar a folha de pagamentos dos alunos bolsistas, ao final de cada semestre letivo
receber e analisar os relatórios finais e emitir os certificados a todos os envolvidos
diretamente no processo.



O Programa de Educação Tutorial (PET) foi oficialmente instituído pela Lei nº
11.180 de 23 de setembro de 2005. O PET é orientado pelo princípio da
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indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão visando o desenvolvimento das
atividades acadêmicas para os padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar, estimular o espírito crítico,
bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela função social da
educação superior e contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos
alunos de graduação. Existem dois tipos de Grupos PET’s: as conexões, que
possibilitam a concessões de bolsas para um conjunto de cursos de graduação,
previamente definidos pela UFMT. E os grupos de cursos específicos, onde somente
alunos e professores de um determinado curso de graduação podem receber bolsas.


O Programa Mais Médicos para o Brasil, foi criado pela Lei 12.871, de 22 de outubro
de 2013, constituindo-se em política pública do governo brasileiro com o objetivo de
suprir déficits do recurso humano médico no Sistema Único de Saúde (SUS),
notadamente nas regiões mais vulneráveis do Brasil, no âmbito da Atenção Básica,
fortalecendo a garantia mínima de médicos nos municípios do Brasil.
Através da Portaria Interministerial MS/MEC, nº 1.369, de 8 de julho de 2013,
dispõe sobre a implementação do Projeto Mais Médicos para Brasil, em ação de
aperfeiçoamento de profissionais médicos, mediante oferta de curso de especialização
por instituição pública de educação superior, atividades de ensino, pesquisa e extensão
com componente assistencial mediante integração ensino-serviço.



O Programa de Mobilidade acadêmica Nacional e entre campi segue consolidado
através das atribuições da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação/PROEG/UFMT e
regulado pelas resoluções CONSEPE nº. 8, de 24 de fevereiro de 2014; e nº 96, de 31
de julho de 2017. A Mobilidade Acadêmica Nacional é fruto de convênio estabelecido
entre a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior
(ANDIFES) e as Instituições Federais de Ensino Públicas (IFES). A UFMT é uma das
signatárias desse Convênio. Atualmente, além do Programa normatizado pelo convênio
Andifes, existem o Programa de Mobilidade Acadêmica entre campi da UFMT e os
programas de mobilidade específicos que serão firmados entre a UFMT e outras
instituições: MOBIPES (entre UFMT, IFMT e UNEMAT) e MOBENG (entre UFMT/
Campus VG e UFU).
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15.3

Representação Estudantil

O Diretório Central dos Estudantes é entidade máxima de representação discente de uma
Universidade e representa o conjunto dos universitários. Toda instituição de ensino que tenha
mais de quatro cursos superiores deve ter um DCE, o que se verifica nos cinco campi da UFMT,
Cuiabá, Araguaia, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande.
Cada DCE tem seu próprio Estatuto e forma de organização, sendo o espaço que
possibilita aos estudantes debates e mobilizações relacionadas à instituição, suas necessidades,
desafios gerais ou específicos. Promove também atividades culturais, recepção e acolhimento
de calouros e representa o conjunto dos estudantes na União Nacional dos Estudantes (UNE),
que é a entidade que reúne o movimento estudantil de todo o país, para debater e atualizar a
pauta de luta, discutir e aprovar resoluções e ações em âmbito nacional, regional e local.
Na UFMT, os DCEs realizam eleições anuais, além de assembleias, conselhos de base,
entre outras formas de organização para poder representar o conjunto dos estudantes, por isso,
têm competência para organização, promoção de atividades, prestação de contas, convocação
de assembleia, implementação de políticas e resoluções de Congresso, assembleias e conselhos
de base.
Compõe a base dos DCEs os Centros Acadêmicos dos campi, formando o Conselho de
Entidades de Base, instância que discute e delibera ações e políticas a serem implementadas
pela gestão eleita.
O DCE também tem representação nas instâncias colegiadas superiores da UFMT,
como o Conselho Universitário (CONSUNI) e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
(CONSEPE). Além disso, participa de grupos de trabalho, comissões, coletivos, que tenham a
finalidade de debater e propor políticas e ações no âmbito da Universidade.
Portanto, a tarefa e compromisso dos DCEs, dentre outras, está a defesa da Universidade
pública, gratuita e democrática, dos interesses dos estudantes, promovendo e incentivando todas
as formas de organização, além de se articular e cooperar com outros movimentos sociais e
populares, respeitando a autonomia de cada instância e entidade.
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15.4

Acompanhamento de Egressos

O Programa de Acompanhamento de Egressos tem o caráter de integração de saberes
acadêmicos com as necessidades dos cenários sociais. Através do programa é possível realizar
estudos para detecção de novas demandas profissionais na região em que está instalada a IES.
Por meio desta política será avaliada a situação de integração de saberes e práticas
gestadas inicialmente na academia e como as mesmas se relacionam na rede de conhecimentos
entre empresa, IES e sociedade, ou seja, na formação e na qualificação dos profissionais. Nesse
sentido pode-se, através de vários mecanismos de coleta de dados, identificar a necessidade de
novos perfis de profissionais como também a adequação da oferta de cursos.
Constituem objetivos do Programa de Acompanhamento do Egresso: I. Identificar o
perfil do egresso e criar mecanismos para avaliação de seu desempenho no mundo do trabalho;
II. Construir, a partir de instrumento de cadastro, um banco de dados com informações que
possibilitem manter com o egresso uma comunicação permanente e estreito vínculo
institucional; III. Fomentar o relacionamento entre a Universidade e seus egressos, visando ao
aperfeiçoamento das ações institucionais concernentes à implementação de novos cursos e
programas no âmbito da educação superior; IV. Estimular e criar condições para a educação
continuada de egressos; V. Construir indicadores que subsidiem a adequação curricular às
necessidades do desenvolvimento de competências e habilidades, em consonância com as
diretrizes nacionais para os cursos superiores.
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16

INFRAESTRUTURA

16.1

Infraestrutura física

Tabela 27 – Infraestrutura física acadêmica do campus universitário de Cuiabá
Unidade

FAAZ
FACC
FAEN
FAET
FAGEO
FANUT
FAVET
FCA
FD
FE
FEF
FENF
FM
HOVET
IB
IC
ICET
ICHS
IE
IF
IGHD
IL
ISC
Centro
Cultural
Biblioteca
Central
Museu
Rondon
Museu de
Antropolo
gia
Humanitas
Reitoria
Bloco
Didático
nº 6
Modulo 1
Bloco
Didático
nº 6
modulo 2

Área
Total (m2)

Sala Aula

Sala de Estudos

Sala Docente

Salas
Coordenações

Instalações Adm.

Auditório/
Anfiteatro

Área de
Convivência

5.513,67
2.947,65
1.602,87
6.651,57
1.998,71
2.201,51
1.026,67
2.464,08
1.486,37
2.055,22
13.579,20
3.770,79
2.659,59
2.438,44
3.434,63
2.245,95
3.062,10
3.174,43
3.019,30
1.432,68
3.261,97
2.787,88
1.202,15

Qtd
21
11
10
29
5
4
7
15
6
5
8
10
1
1
3
6
3
9
11
5
10
18
3

m2
1.175,59
806,52
511,35
1795,67
235,69
332,76
280,8
933,12
478,5
381,4
474,86
845,62
43,31
54,05
124,26
278,36
97,58
763,79
847,64
173,81
785,71
960,55
149,61

Qtd
4
2
2
5
3
0
25
3
0
3
3
2
10
64
8
1
6
0
2
6
8
3
2

m2
108,76
101,46
84,48
175,93
82,89
0
250,97
46,56
0
137,39
130,76
84,48
179,94
1.131,64
277,46
12,4
152,07
0
49,02
145,28
263,96
112,33
42,95

Qtd
19
13
6
43
28
20
0
1
1
15
12
17
4
0
24
30
43
13
30
14
8
2
3

m2
267,41
554,19
104,76
686,61
453,17
316,85
0
21,24
17,86
456,41
268,22
215,09
70,19
0
315,22
348,48
491,49
223,21
276,06
280,99
140,99
53,98
68,19

Qtd
5
0
2
6
2
2
2
4
5
1
2
4
2
0
3
4
7
3
3
0
3
8
3

m2
79,72
0
34,92
168,57
32,7
22,95
22,42
41,72
100,44
33,93
23,35
74,32
31,16
0
44,57
64,8
78,41
48,58
72,41
0
119,11
153,39
53,17

Qtd
16
18
8
22
5
12
3
9
9
12
29
8
9
25
21
17
11
31
11
11
21
16
10

m2
286,43
390,93
157,38
443,01
67,72
219,92
56,24
171,73
137,55
266,49
421,11
217,25
132,79
264,44
261,39
247,24
183,33
567,25
194,5
216,16
417,99
329,66
144,88

Qtd
1
1
0
4
1
0
1
2
0
1
0
1
6
0
1
1
1
0
1
1

m2
267,06
61,16

2
1

2.644,38

0

0

0

0

0

0

0

0

35

1.123,65

3.360,65

0

0

2

52,28

0

0

1

33,55

10

863,00

0

1

18,07

240,43

0

0

0

0

0

0

0

1.001,10
1.148,49

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2.006,44

15

1144,18

1

40,21

0

2.366,17

15

1147,65

0

0

1

Laboratórios

Espaços
Multimeios

Cantina

Qtd
23
3
3
36
16
18
2
18
0
2
3
13
19
17
45
8
19
3
3
8

m2
2.586,70
269,71
233,14
2260,18
693,48
1017,8
238,15
460,19
0,00
266,38
205,62
1455,26
1.484,23
867,6
2.033,44
742,91
1.804,20
61,93
114,55
454,39

Qtd
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
61,16
35,04
0
0
0
0
0
0
0
23,74
0
0
0
0
0
0
0
37,01
0

Qtd
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0

233,57
194,58

m2
436,83
320,43
216,11
521,88
46,9
141,27
24,92
308,88
310,97
82,45
43,52
260,62
148,61
0
194,57
257,02
102,37
1000,72
108,19
0
943,21
533,07
118,33

3
1

203,9
64,84

0
0

0
0

0
0

0
0

1

343,07

3

299,44

0

0

0

0

0

0

356,17

0

0

1

408,05

1

67,68

0

13

257,15

1

120,91

2

371,67

1

18,17

1

20,46

0

1

138,54

0

0

0

0

1

95,17

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

2
35

23,35
1.047,56

1
0

342,12
0

1
0

277,18
0

0
0

0
0,00

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

2

51,75

2

274,4

3

313,68

0

0

0

0

0

0

177,43

0

0

7

179,35

1

137,2

1

325,65

1

137,20

62

0

0

0

54,28
230,09
0
151,91
0
138
491,75
0
80,5
48,28
40,65
0
88,91
84,26

1

m2

Biblioteca Setorial
/ Acervo

Qtd
5
3
2
6
1
3
1
4
2
1
1
1
3
0
1
3
4
6
3
0
5
4
2

334,76
49,35

m2

Espaços de
Consultoria,
Oficinas e Núcleos
de Práticas,
Espaços
Esportivos
Qtd
m2
1
24,79
4
166,81
6
132,72
1
51,82
3
252,07
0
0
1
54,88
0
0
5
220,1
1
81,52
14
11.211,64
5
220,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
312,86
37
795,06
0
0
11
242,76
1
18,2
10
273,51

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,67
0
0
0
52,56
0
0
27,93
0

0

28

0
0
20
23,94
0
0
0
0
79,75
0
0
79,75
0
0
26,1
0
20,34
0
101,48
0
142,68
0
30,55

Qtd
22
22
4
18
5
8
4
14
6
8
21
17
15
18
5
16
11
11
31
6
10
11
6

m2
280,38
215,28
72,97
189,2
84,74
149,96
44,01
250,55
141,2
197,34
776,38
155,63
77,61
120,71
77,12
193,9
91,66
196,09
306,54
77,79
205,56
189,23
61,54

0

0

8

71,46

6

2.305,02

7

137,9

8

56,57

0

2

6,72

1
0

313,45
0

6
6

45
100,93

0

0

0

12

182,22

0

0

0

14

199,69

806,76

0

Qtd
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
2
0
1

m2

Sanitários
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Tabela 28 – Infraestrutura física acadêmica do campus universitário de Rondonópolis
Sala de Aulas
Unidade
Bloco A
Bloco B
Bloco C
Bloco D
Bloco E
Laboratório de Eng. Mecânica
Bloco Eng. Agrícola e Ambiental

Quantidade
21
7
15
10
12
2
3

Área (m2)
1126,65
392,00
956,25
656,20
882,76
102,90
126,84

Quantidade
13
5
20
14
13
10
3
3
2
2
17

Área (m2)
658,49
404,66
1126,68
1123,49
550,06
655,32
43,37
56,05
134,98
87,43
46,87

Quantidade
23
21
25
6
22
14
4
10
4
11
3
5

Área (m2)
370,83
350,61
121,57
56,39
1215,24
194,04
69,10
667,92
557,46
465,88
39,92
197,12

Quantidade
11
6
4
10
4
4
3
4
4
1
1
2
2
4
2
5
2
4

Área (m2)
52,33
83,40
34,44
58,94
21,74
33,95
51,47
33,95
15,60
5,55
5,46
5,25
4,49
28,67
28,79
23,54
9,80
23,54

Laboratórios
Unidade
Bloco A
Bloco B
Bloco D
Bloco E
Bloco NUPEC
Engenharia Mecânica
Lab. de Eng. Agrícola e Ambiental
Lab. de Tecnologia e Gestão Ambiental
Laboratório de Metabolismo Animal
Laboratório de Climatologia
Laboratório de Ovinos e Caprinos
Área Administrativa
Unidade
Bloco A
Bloco B
Bloco D
Bloco E
Biblioteca Central
Restaurante Universitário
Cantinas
Áreas de Convivência
Biblioteca Central
Restaurante Universitário
Guarita
Casa de Vegetação
Sanitários
Unidade
Bloco A
Bloco B
Bloco C
Bloco D
Bloco E
Bloco NUPEC
Engenharia Mecânica 1
Engenharia Mecânica 2
Lab. de Eng. Agrícola e Ambiental
Lab. de Tecnologia e Gestão Ambiental
Laboratório de Metabolismo Animal
Laboratório de Climatologia
Laboratório de Ovinos e Caprinos
Centro de Vivência Acadêmica
NEATI
Restaurante Universitário
STI
CELIG
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Alojamento dos Motoristas
Guarita
Quadra Poliesportiva
Biblioteca Central

1
1
2
4

2,70
2,01
49,82
35,98

Quantidade
4
1
1
1
2
1

Área (m2)
1000,98
276,25
329,35
910,00
28,79
1040

Área de Convivência
Unidade
Bloco A
Bloco B
Bloco D
Bloco E
NEATI
Quadra Poliesportiva

Tabela 29 – Infraestrutura física acadêmica do campus universitário de Sinop
Sala de Aulas
Unidade

18
11
12
18
3
4
3

Área (m2)
1550,00
900,00
900,00
1550,00
240,00
320,00
240,00

14
7
8
2
6
6
1
1
1
2
10

Área (m2)
1597,75
435,79
945,5
136
502,15
528,57
542,37
710,67
352,16
440
823,01

1

Área (ha)
87,96

1
17
25
12
6
15
13
18
18

Área (m2)
54,05
867,6
264,44
163,3
174,4
320,77
234,94
238,23
120,71

23
16
14
14
16

Área (m2)
370,83
205,92
194,04
194,04
205,92

Quantidade

Bloco Didático 1
Bloco Didático 2
Bloco Didático 3
Bloco Didático 4
Bloco Didático 5
Bloco Didático 6
Bloco Didático e Laboratórios
Laboratórios
Unidade
Bloco de Laboratórios 1
Hospital Veterinário
Bloco de Laboratórios 2
Bloco de Salas de Aulas e Laboratórios
Bloco de Laboratórios 3
Bloco de Laboratório 6- Centro de Saúde
NEBAN (Herbário)
Herbário 1
Central Analítica
Laboratório de Hidráulica e Mecanização
Laboratório de Engenharia Agrícola e Ambiental
Fazenda Experimental
Unidade
Fazenda Experimental
Hospital Veterinário
Unidade
Sala de Audiovisual
Laboratórios
Instalações Administrativas
Consultórios
Setor de Internação
Setor Cirúrgico Pequenos Animais
Setor Cirúrgico Grandes Animais
Internação Grandes Animais
Sanitários
Área Administrativa
Unidade
Bloco Administrativo 1
Bloco de Salas de Professores 1
Bloco de Salas de Professores 2
Bloco de Salas de Professores 3
Bloco de Salas de Professores 4

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade
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Bloco de Salas de Professores 5
Bloco de Salas de Professores 6
Cantinas
Áreas de Convivência
Biblioteca Central
Restaurante Universitário
Guarita
Casa de Vegetação

14
14
4
10
4
11
3
5

194,04
194,04
69,10
667,92
557,46
465,88
39,92
197,12

6
2
2
3
3
3
3
3
3
2
6
2
2
2
6
15
2

Área (m2)
16,16
27,06
27,06
51,47
39,46
39,46
51,47
30,14
30,14
30,36
46,52
4,49
8,76
27,06
48,73
122,79
7,44

Sanitários
Unidade

Quantidade

Bloco Administrativo 1
Bloco de Salas de Professores 1-2-3
Bloco de Salas de Professores 4-5-6
Bloco Didático 1
Bloco Didático 2
Bloco Didático 3
Bloco Didático 4
Bloco Didático 5
Bloco Didático 6
Biblioteca Central
Restaurante Universitário
Guarita
Casa de Vegetação
Laboratório de Hidráulica e Mecanização
Bloco de Engenharia Agrícola e Ambiental
HOVET
STI

Tabela 30 – Infraestrutura física acadêmica do campus universitário do Araguaia
Pontal do Araguaia
Sala de Aulas
Unidade
Bloco Didático 1
Bloco Didático 2
Bloco Didático 3

Quantidade
12
4
4

Área (m2)
593,88
197,96
204,00

Quantidade
7
3
6
13
8
3
8

Área (m2)
65,79
300,00
105,35
226,10
230,00
326,95
582,74

Quantidade
26
11

Área (m2)
396,64
257,16

Quantidade
1
2
1
2
4
2
2

Área (m2)
2,34
14,54
3,03
4,20
19,56
49,00
24,46

Laboratórios
Unidade
Bloco 3 - Biotério
Bloco 4 - Lab. Farmácia
Bloco 7 - Herbário
Bloco 8 - GEPEMA
Bloco 9 - Núcleo De Pesquisa Em Pesca
Bloco 12 - Laboratórios
Bloco 20 - Laboratórios
Área Administrativa
Unidade
Bloco 14 - Coordenações
Bloco 16 - Administração
Sanitários
Unidade
Bloco 1
Bloco 2 - Biblioteca
Bloco 3 - Biotério
Bloco 7 - Herbário
Bloco 9 - Núcleo De Pesquisa De Pesca
Bloco 11 - Sanitários
Bloco 14 - Coordenações
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Bloco 16 - Administrativo
Bloco 20 - Laboratórios
Bloco 22 - Guarita

2
2
1

24,46
46,12
3,90

Quantidade
1

Área (m2)
157,08

Quantidade
1

Área (m2)
292,66

Quantidade
1
1

Área (m2)
187,00
1177,00

Auditório
Unidade
Auditório
Biblioteca
Unidade
Acervo/Sala de Leitura
Área de Convivência
Unidade
Fofocódromo
Ginásio de Esportes
Barra do Garças
Sala de Aulas
Unidade
Bloco Didático 1
Bloco Didático 2
Bloco Didático 3
Bloco Didático 4
Bloco Didático 5
Bloco Didático 6
Bloco Didático 7
Bloco Didático 8

Quantidade
8
8
6
7
7
4
11
11

Área (m2)
612,80
440,00
730,32
357,00
357,00
204,00
561,00
440,00

Quantidade
4
6
3
8
6
4
6
4
8
5
2

Área (m2)
280,50
561,00
280,50
748,00
561,00
326,61
561,00
374,00
748,00
93,15
226,32

Quantidade
17
9
3
11
8
6
26
3
3
6
5
3
3
11

Área (m2)
354,67
166,80
146,18
140,79
337,70
157,46
1035,97
59,70
59,70
131,70
70,80
59,70
59,70
465,88

Quantidade
3

Área (m2)
20,36

Laboratórios
Unidade
Bloco 5-Laboratórios de Ensino 4
Bloco 6- Laboratórios de Ensino 5
Bloco 7 – Ensino 8
Bloco 12-Bloco de Laboratórios de Ensino 9
Bloco 11- Bloco de Laboratórios de Ensino 1
Bloco 13- Laboratórios de Ensino 2
Bloco 22 – Laboratórios de Ensino 3
Bloco 27 -Bloco de Laboratórios de Ensino 6
Bloco 30 – Laboratórios de Ensino 7
Bloco 35- Laboratório de Pesquisa NIQUEFARMA
Bloco 41 – Laboratórios de Ensino
Área Administrativas
Unidade
Bloco 4- Administração
Bloco 8 – Adm. Acadêmica 4a ICBS
Bloco 2 -CTI
Bloco 5- Núcleo Jurídico
Bloco 9 – Salão Multiuso 1
Bloco 15 – Administração Acadêmica 1
Bloco 16- Biblioteca Central
BLOCO 18
BLOCO 19
BLOCO 20
BLOCO
BLOCO 25
BLOCO 26
Bloco 31 -Restaurante Universitário
Sanitários
Unidade
Bloco 1- Centro de Vivência Científica e Cultural
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Bloco 2 – Bloco Didático 1
Bloco 4 – Administração
Bloco 13- Auditório
Guarita
Bloco 2 -Centro de Tecnologia da Informação
Bloco 3 – Bloco Didático 2
Bloco 4 – Bloco Didático 3
Bloco 5 – Núcleo Jurídico
Bloco 10 – Salão Multiuso 2
Bloco 13 – Bloco de Laboratórios de Ensino 2
Bloco 16 – Biblioteca Central
Bloco 21- Bloco Sanitários
Bloco 28 – Bloco Didático 7
Bloco 31 -Restaurante Universitário
Bloco 35 – Lab. de Pesquisa NIQUEFARMA
Bloco 41 – Laboratório de Pesquisa 6
Centro de Vivência
Área de Convivência
Unidade
Bloco 9 – Salão Multiuso 1
Bloco 10 – Salão Multiuso 2
Bloco 14 -Cantina 1
Bloco 32 – Cantina 2
Restaurante Universitário
Centro de Convivência

4
6
2
2
2
4
4
2
4
2
2
2
2
6
2
2
4

87,28
16,28
46,12
4,50
7,36
87,28
87,28
18,46
53,96
46,12
49,80
46,12
46,12
46,52
6,00
5,64
57,34

Quantidade
1
1
1
1
1
1

Área (m2)
698,00
1126,08
62,21
82,70
286,51
672,00

Tabela 31 – Equipamento laboratoriais das unidades acadêmicas da UFMT
Campi

Cuiabá

Rondonópolis

Araguaia

Unidades
FAAZ
FACC
FAEN
FAET
FAGEO
FANUT
FAVET
FCA
FD
FE
FEF
FENF
FM
HOVET
IB
IC
ICET
ICHS
IE
IF
IGHD
IL
ISC
ICAT
ICEN
ICHS
Biblioteca
ICBS
ICET

Equipamento Laboratoriais
854
9
91
643
212
474
137
21
1
0
164
329
607
594
491
5
277
12
27
173
108
20
82
623
632
34
2
36
66
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Sinop
VG

ICHS
Biblioteca
ICAA
ICNHS
ICS
IENG

73
3
417
88
726
52

Os laboratórios são destinados ao ensino e à pesquisa, atendendo aos cursos de
graduação e de pós-graduação. Neles, são desenvolvidas práticas relativas aos temas ligados
aos cursos, sendo possível realizar experiências de alto caráter investigativo. Os laboratórios
são equipados de acordo com a disponibilidade orçamentária da instituição e o planejamento
interno dos cursos, que estabelecem a priorização do que deve ser adquirido para o atendimento
das demandas.
A UFMT possui, na estrutura do campus universitário de Sinop, a Fazenda
Experimental doada pela Prefeitura de Santa Carmem-MT em 2013. Atualmente, nenhuma
atividade de Ensino, Pesquisa e Extensão vinculada aos cursos de Graduação ou Pós-Graduação
foi possível ser realizada, pois apenas em 2018 iniciaram-se as obras no local. Faz-se necessário
fomentar a estrutura predial da Fazenda Experimental para seu funcionamento, conforme tabela
abaixo:
Tabela 32 – Infraestrutura necessária para o funcionamento da Fazenda Experimental
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

16.2

Infraestrutura
Sede da Fazenda Experimental - 1ª Etapa
Sede da Fazenda Experimental - 2ª Etapa
Galpão de Maquinas
Centro de Pesquisa Gado de Corte - Curral de Manejo
Centro de Experimentação em bovinos de leite
Centro de Experimentação em suínos
Centro de Experimentação em aves
Centro de Pesquisa de bovinos de corte - confinamento
Centro de Pesquisa de Agronomia
Centro de Pesquisa de Forragicultura e Pastagem
Centro de Pesquisa Gado de Corte - Setor de Metabolismo Animal
Centro de Experimentação em Ovinos
Centro de Pesquisa Gado de Corte - Barracão
Centro de Pesquisa Experimental de Produção e Manejo de Peixes

Área (m2)
377,77
458,85
204,00
192,00
1134,00
384,00
739,28
1054,40
4233,78
377,00
291,20
588,00
153,51
307,12

Biblioteca

16.2.1 Acervos bibliográficos

A Universidade Federal de Mato Grosso possui uma Biblioteca Central e cinco
Bibliotecas Regionais:
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Biblioteca Central – Campus Cuiabá;



Biblioteca Regional de Rondonópolis;



Biblioteca Regional de Sinop;



Biblioteca Regional de Várzea Grande;



Biblioteca Regional Profª Maria Celeste Saad Guirra em Barra do Garças;



Biblioteca Regional Profª Braulina Silva Morbeck em Pontal do Araguaia.
O objetivo das bibliotecas é servir como suporte às atividades de ensino, pesquisa e

extensão da Universidade Federal de Mato Grosso, mantendo serviços de consulta e
empréstimo de materiais bibliográficos.
Nos quadros abaixo, estão apresentadas as estatísticas das bibliotecas da Universidade
Federal de Mato Grosso em 2018:
Tabela 33 – Estatísticas das bibliotecas da UFMT – 1º semestre 2018.
Usuários
Nº de Títulos do
Nº de Títulos do Nº de Títulos
treinados em
acervo de
2018**
acervo de livros
de Outros
programas de
periódicos
impressos
Materiais
capacitação
impressos
Cuiabá
26.469
173
1.384
87.825
24.341
778
454
Várzea Grande*
Rondonópolis
18.168
500
894
24.499
4.429
Pontal do Araguaia
4.264
134
52
12.371
228
Barra do Garças
14.794
658
102
11.719
950
Sinop
10.334
134
6.183
2.088
Total
74.807
1.465
2.566
143.051
32.036
*A Biblioteca de Várzea Grande está localizada temporariamente dentro da Biblioteca Central, utilizando seu
espaço físico. **Os dados apresentados correspondem o primeiro semestre de 2018.
Empréstimo
Domiciliar

As Bibliotecas contam com os seguintes acervos: Artigos, CD-ROM, Dissertações,
DVDs, Folhetos, Livros, Mapas, Normas técnicas, Periódicos, Teses, Trabalhos de conclusão
de curso de graduação e especialização e outros.
Os acervos digitais são disponibilizados através do Portal Capes, que conta com
periódicos, artigos, e-books, bases de dados, teses, dissertações e outros. O usuário poderá
acessar o portal em qualquer rede da UFMT. O acesso remoto ao portal está disponível para os
alunos de pós-graduação, professores e técnico-administrativos, através da rede Cafe, sendo o
login para acesso o e-mail institucional.
O repositório institucional disponibiliza as teses e dissertações defendidas nos
programas de pós-graduação da UFMT. Estão disponíveis para consulta online em formato
digital.
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A Biblioteca Central e as Bibliotecas Regionais possuem licença de uso de plataforma
via Web para acesso das 8.863 Normas Técnicas Brasileiras (NBR) e das Normas Mercosul
(AMN).

16.2.2 Atualização e expansão do acervo

Aquisição por compra
A aquisição de acervo bibliográfico por compra é realizada de maneira contínua,
mediante disponibilização de recurso. Os títulos são indicados pelos departamentos, sendo as
listas enviadas para a biblioteca via processo. A biblioteca então gerencia as listas com os títulos
e exemplares, e as envia aos fornecedores para cotação. Após a cotação, a biblioteca confere as
conformidades para enviá-las para aquisição. Os livros aos serem entregues são conferidos, e
caso esteja dentro das regularidades, as notas fiscais são encaminhadas para pagamento. Existe
uma equipe de servidores responsáveis pelas planejamento e aquisições deste setor.

Aquisição por doação
A aquisição de acervo bibliográfico por doação é feita mediante análise do material,
aplicando-se critérios objetivos tais como pertinência aos cursos, autoridade do autor, qualidade
gráfica e de acabamento, quantidade de exemplares existentes, demanda de uso, relevância
histórica, condições físicas do material e material com conteúdo regional. O doador transfere
todos os seus direitos sobre as obras à Biblioteca Central, que poderá incorporar a obra ao
acervo, doar o material ou permutá-lo com outras instituições, ou descartá-lo.
16.2.3 Biblioteca Central – Campus Cuiabá

Espaço físico
A Biblioteca Central do Campus Cuiabá possui espaços amplos para estudo, laboratório
de informática, cabines de estudo individual e 02 salas para estudo em grupo.

Horário de atendimento
Segunda a Sexta-feira: 07h30 às 22h00;
Sábado: 07h30 às 13h00.
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Pessoal técnico-administrativo
A Biblioteca Central conta com 31 técnicos-administrativos, sendo 14 bibliotecáriosdocumentalistas, 7 auxiliares em administração e 9 assistentes em administração e 1 pedagoga.

Serviços oferecidos
A Biblioteca Central oferece os seguintes serviços:
 Armários guarda-volumes;
 Cabines para estudo individual;
 Consulta ao acervo;
 Empréstimo domiciliar;
 Espaço para estudo em grupo;
 Geração de ficha catalográfica online;
 Laboratório de informática;
 Levantamentos bibliográficos;
 Repositórios Institucionais da UFMT;
 Scanner para a reprodução parcial de materiais;
 Treinamento do Portal Capes;
 Visitas orientadas.
Em relação ao Portal de Periódicos da UFMT, a Biblioteca Central participa dos
serviços administrativos para a edição dos trabalhos científicos a serem publicados.

16.2.4 Biblioteca Regional de Sinop

Espaço físico para estudos
A Biblioteca Regional de Sinop possui 2 salas de estudo.

Horário de atendimento
Segunda a Sexta-feira: 07h30 às 22h00;
Sábado: 07h30 às 13h00.

Pessoal técnico-administrativo
A Biblioteca Regional de Sinop conta com 9 técnicos-administrativos, sendo 8
servidores administrativos e 1 bibliotecário-documentalista.
185

Serviços oferecidos
A Biblioteca Regional de Sinop oferece os seguintes serviços:
 Consulta ao catálogo de materiais bibliográficos do acervo;
 Empréstimo domiciliar;
 Espaços para estudo;
 Geração de ficha catalográfica online;
 Computadores para busca e pesquisa;
 Repositórios Institucionais da UFMT;
 COMUT - Comutação Bibliográfica;
 Visitas orientadas.

16.2.5 Biblioteca Regional de Várzea Grande

Espaço físico
A Biblioteca do Campus de Várzea Grande está localizada provisoriamente dentro da
Biblioteca Central de Cuiabá, até o Campus de Várzea Grande ser concluído. Ficam assim
disponíveis aos alunos todos os serviços oferecidos pela Biblioteca Central e também seu
espaço físico.

Horário de atendimento
Segunda a Sexta - 7h30 às 19h30.

Pessoal técnico-administrativo
A Biblioteca Regional de Várzea Grande conta com 2 técnicos-administrativos, sendo
1 assistente em administração e 1 bibliotecário-documentalista.

Serviços oferecidos
 Empréstimo domiciliar;
 Empréstimo especial;
 Renovações
 Reservas.
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16.2.6 Bibliotecas Regionais do Campus Araguaia - Barra do Garças e Pontal do
Araguaia

Espaço físico
O Campus Universitário do Araguaia – CUA é composto em sua estrutura física de duas
Bibliotecas: Biblioteca Regional Profª Maria Celeste Saad Guirra na Cidade de Barra do Garças
e Biblioteca Regional Profª Braulina Silva Morbeck em Pontal do Araguaia.
As Bibliotecas possuem espaços bem amplos para estudos, em grupos ou individuais, é
importante destacar que a Biblioteca de Barra do Garças está acoplada ao Centro de Vivência,
que possui em suas dependências 20 salas de estudos em grupos, disponíveis aos usuários da
biblioteca. São disponibilizados em áreas específicas computadores com internet para pesquisa
e auxílio aos trabalhos acadêmicos e também Wi-Fi em todo espaço da Biblioteca.

Horário de atendimento
Segunda a Sexta das 07h00 às 22h00.

Pessoal técnico-administrativo
Barra do Garças
A Biblioteca Regional de Barra do Garças conta com 5 técnicos-administrativos, sendo
4 servidores administrativos e 1 bibliotecário-documentalista.

Pontal do Araguaia
A Biblioteca Regional de Pontal do Araguaia conta com 5 técnicos- administrativos,
sendo 4 servidores administrativos e 1 bibliotecária-documentalista

Serviços oferecidos
 Atendimento aos usuários internos e da comunidade;
 Empréstimos e devoluções de materiais;
 Emissão de nada consta;
 Confecção de carteirinhas;
 Orientações quanto ao uso da biblioteca (regulamento, sistema, etc.);
 Processamento técnico;
 Levantamento bibliográfico;
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 Restauração de obras;
 Preparação de relatórios.

16.2.7 Biblioteca de Rondonopólis

Espaço físico
A Biblioteca Regional CUR possui um salão de leitura e estudo em grupo, 39 cabines
de estudo individual e uma sala para estudo em grupo.

Horário de atendimento
Segunda a Sexta-feira das 7h00 às 22h00h;
Sábado: 07h00 as 13h00.

Pessoal técnico-administrativo
A Biblioteca Regional de Rondonópolis conta com 9 técnicos-administrativos, sendo 3
bibliotecárias-documentalistas e 6 assistentes em administração.

Serviços oferecidos
A Biblioteca Regional de Rondonópolis oferece os seguintes serviços:
 Empréstimo domiciliar;
 Renovações e reservas online;
 Visitas orientadas;
 Treinamento de usuários.

16.3

Plano de promoção de acessibilidade e de atendimento diferenciado a pessoas com

deficiência

A Universidade Federal de Mato Grosso vem desenvolvendo uma Política Institucional
que se compromete em incluir mudanças em suas concepções administrativas e pedagógicas e
repensar as práticas de ensino, visando entender as dificuldades de sua comunidade (servidores
e alunos) em sua especificidade e diversidade.
Na UFMT, a normativa que acompanha toda a movimentação nacional para tornar a
Universidade mais democrática se expressa na Resolução nº 131 de 30 de outubro de 2017,
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aprovada pelo CONSEPE, que prevê a inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior.
Mas seu escopo é amplo e abarca as legislações das cotas, assim como as Políticas de Ações
Afirmativas em desenvolvimento pela Universidade Federal de Mato Grosso, o Programa de
Inclusão Indígena (PROIND) e o Programa de Inclusão Quilombola (PROINQ),
respectivamente normatizados pela Resolução Consepe nº 82, de 12/09/2007 e Resolução
Consepe nº 101 de 26/09/2016.
Diante deste contexto, diversas ações têm sido realizadas no âmbito administrativo e
acadêmico. Na área de gestão de pessoas, foram desenvolvidas algumas ações de capacitação
objetivando preparar e conscientizar os servidores e a comunidade acadêmica sobre a
importância de se derrubar as barreiras pedagógicas e atitudinais, e também a falta de
informações básicas e necessárias que possam proporcionar a dificuldade de atuação dos
servidores para atender as pessoas com deficiência, bem como eliminar toda e qualquer forma
de preconceito, sempre buscando compreender as dificuldades dos docentes, intérpretes e
servidores que tenham contato com alunos com deficiência, buscando atender aos seus direitos
e às suas necessidades. Adotamos as seguintes ações:
 Envio de servidores para capacitação e participação de Fóruns e Congressos aos diversos
Núcleos de Inclusão e acessibilidade de outras instituições a fim de conhecer as
ferramentas e as políticas ali implantadas sobre acessibilidade e inclusão;
 Capacitação de libras básico 1 – atendimento ao surdo – modalidade de ensino a distância
 Realização de Encontros dos tradutores intérpretes de libras da UFMT a fim de preparalos e capacita-los permanentemente para atender aos alunos surdos;
 Adaptação das atividades de capacitação da UFMT para servidores e alunos PcDs
 Projeto de capacitação para conscientização da acessibilidade e Inclusão da pessoa com
deficiência a ser ministrado por um servidor da UFMT com deficiência;
 Realização anual do Fórum de Inclusão e Acessibilidade dos PcDs da UFMT;
 Participação anual de servidores no Congresso Nacional de Inclusão na Educação
Superior e Educação Profissional Tecnológica.
Já em relação à infraestrutura física, os projetos arquitetônicos de obras novas são
alinhados às necessidades de promoção da acessibilidade nas edificações e ao cumprimento das
normas vigentes.
Nos projetos, são respeitados os espaçamentos, inclinações máximas das rampas e
desníveis máximos para garantir o acesso de pessoas com cadeiras de roda ou com alguma
dificuldade de locomoção. Além disso, todos os prédios entregues recentemente possuem
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rampas ou elevadores que permitem a utilização autônoma e segura dos espaços. Neste mesmo
sentido, os banheiros são adaptados, com aberturas mínimas e barras para apoio.
Apesar dos esforços para a garantia da circulação e utilização independente de pessoas
com deficiência, admite-se que ainda há muito a ser feito. Além da adequação dos prédios mais
antigos às normas recentes, também é necessário que a acessibilidade seja universal. A maioria
das medidas giram em torno da mobilidade, como construção de rampas e piso podotátil, mas
também é necessário que os prédios tenham, por exemplo, sinalização em braile para a
identificação dos ambientes.
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17

AVALIAÇÃO

E

ACOMPANHAMENTO

DO

DESENVOLVIMENTO

INSTITUCIONAL
17.1

Auto avaliação institucional

O processo de autoavaliação Institucional está previsto no Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (SINAES). Criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004,
o SINAES propõe a realização de avaliações externas e avaliação interna e é coordenado e
supervisionado pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes). As
avalições externas, operacionalizadas e de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), concentram-se na análise das instituições, dos
cursos de graduação e no desempenho dos estudantes (ENADE). As avaliações internas, de
responsabilidade das próprias Instituições, são conduzidas pelas Comissões Próprias de
Avaliação – CPA, que obedecem normativa nacional sobre a organização do processo e
obrigatoriedade de envio de Relatório anual de Autoavaliação Institucional ao Ministério da
Educação. O INEP também propõe as Dimensões Institucionais que deverão ser abordadas na
avaliação interna para aferição da sua qualidade, apresentadas em cinco eixos: Infraestrutura,
Políticas de Gestão, Políticas Acadêmicas, Desenvolvimento Institucional e Planejamento e
Avaliação Institucional.
O objetivo último da avaliação interna é a melhoria da qualidade da oferta e do
desenvolvimento das atividades-fim da Instituição, no cumprimento da sua missão. Assim, o
processo de autoavaliação institucional visa compreender o significado do conjunto de suas
atividades e a percepção da comunidade acadêmica e comunidade externa quanto ao seu
desenvolvimento e o papel social da universidade.

Histórico
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT) prevista no Art. 11 da Lei nº. de julho de 2004, do Ministério da Educação, foi
instituída pela Portaria GR n.º 262, de 13 de julho de 2004 e pela Resolução CONSUNI nº 11
de 14 de setembro de 2004 e constitui-se em órgão colegiado permanente, de natureza
deliberativa e normativa, no âmbito dos aspectos avaliativos acadêmicos e administrativos e
tem por finalidade a implementação do processo interno de avaliação da Universidade, a
sistematização e a prestação das informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e
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Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP e pela Comissão Nacional de Avaliação da
Educação Superior (CONAES).
Nomeada por ato da Reitoria, a CPA é constituída por representantes de todos os
segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil organizada, sendo vedada a
composição que privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos da Instituição. A comissão
se reúne ordinariamente a cada 2 (dois) meses, ou, extraordinariamente, sempre que necessário,
por convocação do Presidente ou por 1/3 (um terço) de seus membros.
Desde o ano de 2004, a CPA já elaborou 10 Relatórios de Autoavaliação Institucional.
Os relatórios de autoavaliação, elaborados pela CPA, consolidam a avaliação interna e
fomentam a cultura de avaliação institucional.
Em 2009, em virtude de alterações nas exigências legais para apresentação do Relatório,
as postagens no Sistema e-MEC passaram a ser anuais. Optou-se, neste ano, para encerramento
de um ciclo de 5 anos do processo de autoavaliação interna, por revalidar os dados das
avaliações anteriores, apresentando um Relatório que compilou informações e dados coletados
até 2009.
No ano de 2010, aplicou-se um questionário online para a comunidade acadêmica e, a
partir dos dados coletados, elaborou-se um relatório contendo uma análise de uma forma
generalista, contemplando as 10 dimensões definidas pelo SINAES.
Em 2011, optou-se por qualificar os dados da pesquisa do ano anterior a partir das
devolutivas de resultados realizadas nos campi da UFMT e o relatório apontou os resultados
alcançados na recepção dos dados pela gestão e comunidade acadêmica.
No ano de 2012 foi realizada a terceira grande pesquisa de Autoavaliação conforme os
conceitos, princípios e critérios definidos pelo SINAES. Os dados coletados evidenciaram as
fragilidades e potencialidades apontadas pela comunidade acadêmica, os quais foram
analisados e apresentados Relatório de 2012 e de 2013.
Em 2014, o relatório ampliou a pesquisa de campo incorporando, além da comunidade
interna, a externa, o que resultou em um relatório mais consistente em relação à visibilidade da
UFMT na sociedade. Os dados foram analisados sempre balizando a reflexão com documentos
Institucionais de referência, como o PDI e o relatório de Gestão.
O relatório de 2015 sofreu alterações na sua apresentação e organização, também em
virtude da nota técnica INEP/DAES/CONAES/Nº 065 de 09 de outubro de 2014 que propõe
um roteiro para elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional e define formato parcial
ou integral para o relatório conforme um ciclo de três anos. Neste ano foi realizada uma revisão
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sistemática das informações produzidas pela CPA nos anos de 2012, 2013 e 2014, e o relatório
foi composto por artigos acadêmicos que analisaram o trabalho desenvolvido pela CPA no
período e os resultados apresentados nos relatórios anteriores.
O Relatório de Autoavaliação de 2016 da UFMT apresentou uma autoanálise com
objetivo de identificar o perfil da Instituição e o significado de sua atuação por meio de suas
atividades, cursos, programas, projetos e setores. A Autoavaliação ocorreu com a distribuição
de um questionário eletrônico para membros da gestão acadêmica e administrativa da
instituição, sendo representados por seus Diretores de Instituto/Faculdades, Pró-reitores,
Secretarias e Reitoria, com a finalidade de captar as impressões dos gestores da UFMT sobre o
desempenho das ações Institucionais (administrativas e acadêmicas) sobre o período de 2012 a
2015. A pesquisa obteve respostas de vinte e nove (29) unidades, tendo assim uma adesão de
61,7% destas.
No ano de 2017 e de 2018, a CPA produziu Relatórios integrais. O instrumento de
avaliação foi revisto e novas metodologias de disponibilização foram aplicadas, ampliando o
índice de participação da comunidade acadêmica e da comunidade externa.
Tabela 34 – Total de respondentes ao questionário de autoavaliação institucional
Total na UFMT

Total de Respondentes

Docentes

2017
(Ano base 2016)
1.802

2018
(Ano base 2017)
1823

Técnicos

1603

1574

Discentes

19.255

19.893

Ano

Porcentagem de
Respondentes

2017

2018

2017

2018

373

896

20,6%

47,7%

161

364

10%

22,3%

562

3848

2,9%

19,3

Metodologia
O processo de autoavaliação da UFMT concebe a avaliação como educativa, na intenção
de formar uma cultura de avaliação na Instituição. Dessa forma entende que a comunidade
universitária como um todo, bem como a comunidade externa, deve avaliar o desenvolvimento
da UFMT e a efetivação dos resultados das suas ações, programas, projetos e práticas
administrativas e acadêmicas, vinculadas ao Plano de Desenvolvimento Institucional. A
compreensão da avaliação participativa conduz a metodologia adotada no processo de
autoavaliação. Dessa forma, tanto a CPA como o público participante da avaliação têm
representatividade de todos os segmentos da comunidade universitária e externa: docentes,
discentes, técnicos administrativos, egressos e sociedade civil. Na realização da pesquisa, a
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CPA faz opção por uma amostra voluntária, por considerar que é uma forma mais democrática
de diálogo e que qualifica os respondentes.
Para operacionalizar a autoavaliação institucional é realizado um trabalho conjunto ente
CPA, Secretaria de Tecnologia da Informação e Secretaria de Comunicação e Multimeios da
UFMT. São disponibilizados questionários de pesquisa on-line, por 60 dias, no sítio da UFMT
e, também, através de totem itinerante, para coleta de dados sobre a percepção dos respondentes
sobre a execução de ações e condições de oferta relativas à Infraestrutura, Políticas de Gestão,
Políticas Acadêmicas, Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Avaliação Institucional.
Anteriormente e simultaneamente ao período da pesquisa, realiza-se a sensibilização da
comunidade acadêmica através dos canais de comunicação da UFMT, material gráfico (banner,
cartazes, faixas e réguas) e visitas para a divulgação nos vários setores institucionais. O
relatório é organizado dispondo os dados coletados e as informações, conforme os cinco eixos
apresentados na Nota Técnica nº 014 da CGACGIES/DAES/INEP/MEC de 09 de outubro de
2014. Que contemplam as dez dimensões dispostas no art. 3° da Lei N° 10.861, que institui o
SINAES. Para a análise dos resultados da pesquisa são utilizados diversos documentos
Institucionais, como o Relatório de Gestão, Anuário Estatístico, o Plano de Desenvolvimento
Institucional e o Relatório de Acompanhamento das Metas do Plano de Desenvolvimento
Institucional.
O Relatório de autoavaliação aponta as fragilidades e potencialidades da Instituição, em
relação ao seu desenvolvimento Institucional e, também, recomenda ações que deverão ser
previstas a partir da análise dos dados e das informações, visando à melhoria das atividades
acadêmicas e de gestão da instituição. Considerando que a autoavaliação visa subsidiar a
formulação e implementação de ações, no planejamento institucional, a partir de parâmetros de
qualidade e equidade, bem como produzir informações claras e confiáveis aos gestores,
pesquisadores, educadores e público em geral, a divulgação e publicização dos relatórios são
essenciais. Assim, todos os relatórios elaborados até o presente pela CPA da UFMT, estão
disponíveis no Portal da Universidade, e podem ser consultados no link.
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18

ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

18.1

Demonstração da sustentabilidade financeira, incluindo os programas de expansão

previstos no PDI

O ensino, uma das expressões da função alocativa do Estado, está regulado entre os arts.
205 a 214 da CF/88. Atualmente, a educação superior é regulada por Leis Federais, em especial
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996), e
portarias ministeriais, que servem para normatizar os pontos omissos e de competência própria.
O Estado Brasileiro tem a obrigação constitucional com fornecimento e gratuidade da
educação (art. 205 c/c art. 206, IV, CF/88), com a pesquisa e o desenvolvimento científico e
tecnológico (art. 218, CF/88), além de garantir o desenvolvimento sustentável nacional.
A Constituição Federal garante às universidades públicas federais a autonomia
universitária, que abrange a direção própria de questões didático-científica, administrativa e
gestão financeira e patrimonial. A outorga constitucional da autonomia universitária gera o
compromisso com o Estado e com a Sociedade de utilização criteriosa e eficiente dos recursos
financeiros, humanos e patrimoniais, de forma a garantir o alcance da finalidade própria da
instituição.
Sob o aspecto orçamentário e financeiro, existem o Decreto Federal 7.233/2010 e a
Portaria MEC nº 651/2013. De acordo com tais instrumentos, para definir o valor alocado para
custeio a cada uma das 63 universidades federais, é feito um levantamento chamado de Matriz
de Orçamento de Outros Custeios e Capital (Matriz OCC), o qual se embasa em critérios de
desempenho nos cursos ofertados e em número de aluno cursando e diplomado no ano. A
divisão de recurso de tal forma mensura o montante final repassado do MEC para as
universidades na ação tida como manutenção das Instituições Federais de Ensino Superior,
cabendo a cada instituição de ensino definir as suas prioridades internas.
A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) é uma fundação pública federal
vinculada ao Ministério da Educação, com o objetivo primordial de promover o ensino superior,
tanto em nível de graduação quando em nível de pós-graduação stricto sensu, pesquisa e
extensão. Assim, somando-se isso ao princípio administrativo da continuidade dos serviços
públicos, a sustentabilidade orçamentária e financeira da UFMT é obrigação do Governo
Federal e, a priori, encontra-se resguardada.
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No entanto, em que pese a sua potencialidade de existência nos próximos cinco anos,
há que se fazer uma análise crítica sobre a crescente falta de priorização do ensino superior pelo
governo federal em suas políticas públicas. Isso pode ser observado ao se analisar a Lei
Orçamentária Anual (LOA) dos anos anteriores.
Através da análise das Leis Orçamentárias Anuais de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e
2018 da UFMT, período de vigência do Plano de Desenvolvimento Institucional anterior, é
possível concluir que houve diminuição real das verbas consideradas discricionárias. Ou seja,
se excluir as despesas obrigatórias de pessoal, as despesas correntes e de capital foram
reduzidas.
Para fazer tal afirmação, foi feita a seguinte metodologia: apurou-se a média aritmética
dos valores definidos em LOA para os anos supracitados, trazidos a valor presente pelo IPCA,
e a comparou com o valor definido para a UFMT na LOA de 2018. Veja os dados abaixo:
Tabela 35 – Valores reais do orçamento de custeio e capital
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Gráfico 2 – Relação entre o recurso projetado e realizado

Além da restrição orçamentária posta em LOA, há que se lembrar de outros mecanismos
utilizados pelo Executivo Federal, como o contingenciamento de verbas no início do ano e a
liberação de recursos na data limite do encerramento do exercício financeiro. Essas ações
ocorrem todos os anos e impactam diretamente na possibilidade de o gestor público realizar as
despesas necessárias e conseguir seguir com os planejamentos feitos. Houve ainda modificação
nas liberações de orçamento de investimentos para obras, que, até o ano de 2017, vinham na
LOA da Universidade, porém, a partir de 2018, o Governo Federal mudou o procedimento para
disponibilização dos referidos recursos, que passaram a ser via TED – Termo de Execução
Descentralizada.
A importância da análise crítica dessas práticas é o seu potencial efeito negativo, sendo
um dos fatores que pode vir a afetar o desempenho das ações propostas no presente PDI.
A situação orçamentária e financeira da UFMT pode ser resumida como sustentável,
considerando-se o dever constitucional e legal da manutenção do ensino superior prestado pelas
Instituições Federais de Ensino Superior. No entanto, as dificuldades da UFMT em atingir suas
metas ocorrem paulatinamente devido à redução de verbas discricionárias para que o gestor
consiga atender às demandas básicas e as regionais.
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PROCESSO DE MONITORAMENTO, CONTROLE E REVISÃO DO PDI

O monitoramento do PDI consiste na observação contínua e sistemática das proposições
para os cinco anos de vigência do plano, no intuito de obter informações fidedignas e
tempestivas, verificando o alcance e cumprimento dos objetivos e metas propostas para o
atingimento da missão institucional.
O monitoramento do PDI visa dar maior consistência ao projeto de desenvolvimento da
instituição, apontando a evolução do atingimento das metas e indicadores, subsidiando os
diversos setores administrativos e acadêmicos na atuação preventiva em aspectos críticos à
consecução das metas.
O processo de monitoramento do PDI atua no controle e verificação do cumprimento
do que foi planejado, para dar sustentação a possíveis redimensionamentos e revisões do plano.
A UFMT concebe seu Planejamento Institucional como algo dinâmico, aberto à reestruturações
quando necessárias em virtude de mudanças de cenário político, social e econômico ou para
otimizar a consistência, pertinência e suficiência programática, dando apoio à construção de
governança.
O monitoramento do PDI será realizado por meio de uma comissão, composta por
integrantes indicados pela Pró-Reitoria de Planejamento, que estabelecerá diálogo transversal
com os diversos atores envolvidos na execução das metas propostas.
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CONCLUSÃO

O Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMT foi composto de objetivos, metas
e indicadores, que auxiliarão na condução do processo de desenvolvimento da universidade,
que busca se consolidar, cada vez mais, como uma instituição democrática, plural, inclusiva e
comprometida com o ensino público e gratuito.
O documento foi elaborado de forma democrática, com a participação da comunidade
interna e externa, para que todos pudessem contribuir para a evolução da universidade nos
próximos anos. Assim, o documento foi disponibilizado aos institutos e faculdades, para
contribuição da área acadêmica; posteriormente, o mesmo ficou em consulta pública para
participação de toda a sociedade.
Cabe salientar que o PDI é o documento que irá nortear as ações e prioridades da
instituição, com intuito que a UFMT continue a desempenhar sua missão, “Formar e qualificar
profissionais nas diferentes áreas, produzir conhecimentos e inovações tecnológicas e
científicas que contribuam significativamente para o desenvolvimento regional e nacional”.
Os objetivos que compõem o plano foram pensados com um olhar no futuro e no
contexto atual, o qual estamos enfrentando, e vencendo, com o desafio de fortalecer o ensino,
pesquisa e extensão de qualidade, num cenário de severas restrições orçamentárias impostas às
Instituições Federais de Ensino Superior (IFES).
Assim, a Universidade buscou em sua trajetória modelos acadêmicos e administrativos
inovadores. Este acúmulo de experiências vem permitindo propor um planejamento
universitário mais amplo, objetivando o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão de
forma mais crítica e comprometida com a construção de uma sociedade mais justa, democrática
e inclusiva.
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