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EMENTA:  Instalação  de  um  núcleo  da
Universidade  do  Estado  de  Mato  Grosso  –
UNEMAT, para atender à demanda pelo ensino
superior na Região.

CONTEÚDO:

INDICAÇÃO que fazemos ao Plenário desta Assembleia Legislativa do Estado
de Mato Grosso, solicitando ao Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, a
instalação de um núcleo da Universidade do Estado de Mato Grosso –
UNEMAT, para atender à demanda pelo ensino superior na Região.

Para tanto, nos embasamos no Art. 160, inciso II, do Regimento Interno desta Casa Legislativa e,
manifestando o Soberano Plenário favorável ao que se indica, solicitamos que seja enviado expediente
legislativo à autoridade supra mencionada contendo a indicação que hora justificamos.
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JUSTIFICATIVA

Nosso pleito é procedente e se justifica porque, pesquisando essa possibilidade deparamos com a seguinte
legislação que contempla essa fato:

1 – Portaria nº 1466, de 12.07.2001, em seu art. 1º e parágrafos: 1º e 2º, nos quais é dada a possibilidade
das Universidades criarem cursos superiores em municípios diversos da sede definida nos atos legais de seu
credenciamento, desde que situados na mesma unidade da federação, condicionando apenas à aprovação
do Ministério da Educação.

2 – As notas de corte do ENEM tem subido para  alunos que se propõe estudar em Barra do Garças, o que
indica o aumento da demanda por vagas no ensino Superior.

3 – Com esse aumento dos cortes, priva os alunos do município e circunvizinhanças de adentrarem ao
ensino superior gratuito dado as condições melhores de estudos de alunos dos grandes centros.

Como vimos, fica patente e notória a necessidade de incrementar o número de cursos superiores na Região,
excepcionalmente na Barra do Garça, visto que este município se apresenta também como um ponto de
convergência entre os municípios do Leste / Nordeste do Estado e do Sul / Sudeste do mesmo.
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