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Com fulcro no artigo 443 e seguintes do regimento interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora,
ouvido o soberano plenário, que determine a convocação de Audiência Pública, a ser realizada no dia 15 de
Maio de 2017, às 14:00 no Plenário “Deputado Milton Figueiredo”, com a finalidade de discutir a implantação
da UNEMAT em Cuiabá - MT.

Esta audiência contará com a presença dos senhores deputados estaduais, devendo ser convidados a
Reitora da UNEMAT - Ana Maria di Renzo, PRAE – Pró-reitoria de Assuntos Estudantis - UNEMAT, PROEG
– Pró-reitoria de Ensino de Graduação – UNEMAT, Conselho Universitário da UNEMAT, Secretário de
Estado de Ciência e Tecnologia - Domingos Sávio, Entidades estudantis do Vale do Rio Cuiabá, Grêmios
Estudantis do Vale do Rio Cuiabá, Prefeitos e Secretários de Educação do Vale do Rio Cuiabá, Lideranças
Comunitárias: UCAM, UCAMB, FEMAB, Conselhos de Educação do Vale do Rio Cuiabá, CEFAPRO,
Escolas Estaduais do Vale do Rio Cuiabá, UFMT, estudantes do ensino médio, UNDIME, Sindicato de
Escolas Particulares,Vereadores do Vale do Rio Cuiabá, SINTEP, União dos Conselhos de Educação do
Vale do Rio Cuiabá.
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JUSTIFICATIVA

Esta Audiência Pública tem por finalidade de promover a discussão sobre a implantação de um Campus da
Universidade Estadual de Mato Grosso - UNEMAT na cidade de Cuiabá.

No dia 20 de julho de 1978, foi criado o Instituto de Ensino Superior de Cáceres, que traz em sua história a
marca de ter nascido no interior. Com base na Lei Nº 703, foi publicado o Decreto Municipal Nº 190, criando
o Instituto de Ensino Superior de Cáceres (IESC), vinculado à Secretaria Municipal de Educação e à
Assistência Social, com a meta de promover o ensino superior e a pesquisa. Passa a funcionar como
Entidade Autárquica Municipal em 15 de agosto do mesmo ano.

Por meio do Decreto Federal Nº 89.719, de 30 de maio de 1984, foi autorizado o funcionamento dos cursos
ministrados pelo Instituto. Em 1985, com a Lei Estadual Nº 4.960, de 19 de dezembro, o Poder Executivo
institui a Fundação Centro Universitário de Cáceres (FUCUC), entidade fundacional, autônoma, vinculada à
Secretaria de Educação e Cultura do Estado de Mato Grosso, que visa promover a pesquisa e o estudo dos
diferentes ramos do saber e a divulgação científica, técnica e cultural.

A Lei Estadual Nº 5.495, de 17 de julho de 1989, altera a Lei Nº 4.960 e, atendendo às normas da legislação
de Educação, passa a denominar-se Fundação Centro de Ensino Superior de Cáceres (FCESC).

Em 1992, a Lei Complementar Nº 14, de 16 de janeiro, a Fundação Centro de Ensino Superior de Cáceres
(FCESC) passa a denominar-se Fundação de Ensino Superior de Mato Grosso (FESMAT). A expansão da
instituição para outras regiões de Mato Grosso ocorre na década de1990, com a abertura dos núcleos fora
de Cáceres. O primeiro a ser criado é o de Sinop em 1990, os de Alta Floresta, Alto Araguaia, Nova
Xavantina, Pontes e Lacerda e Luciara em 1991, Barra do Bugres e Colíder em 1994, Tangará da Serra em
1995, e Juara em 1999, entrando em efetivo exercício em 2001.

Em 15 de dezembro de 1993, através da Lei Complementar Nº 30, institui-se a Universidade do Estado de
Mato Grosso (Unemat), mantida pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (Funemat), e
transformou em câmpus os antigos núcleos pedagógicos. Em 10 de janeiro de 1995, o Conselho Estadual de
Educação de Mato Grosso homologa e aprova os Estatutos da Funemat e da Unemat por meio da
Resolução Nº 001/95-CEE/MT, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 14 de março de
1996.

Em 10 de agosto de 1999, a Universidade é credenciada pelo Conselho Estadual de Educação por cinco
anos, passando então a gozar de autonomia didática, científica e pedagógica. Em 22 de março de 2012 a
instituição foi recredenciada por 06 (seis) anos pela Portaria 002/2012-GAB/CEE/MT, publicada no Diário
Oficial do Estado de 21/03/2012.

Em setembro de 2013, a Unemat recebeu em transferência os cursos de graduação em Direito, Enfermagem,
Educação Física e Administração que eram oferecidos pela Uned (Faculdade de Ciências Sociais e
Aplicadas de Diamantino) e,em dezembro do mesmo ano, a Unemat assumiu os cursos da União do Ensino
Superior de Nova Mutum (Uninova), assim como a transferência dos bens móveis e imóveis para a Unemat,
passando a ter então 13 câmpus.

Hoje, a Unemat possui 13 câmpus, 17 núcleos pedagógicos e 24 polos educacionais de Ensino a
Distância.Cerca de 22 mil acadêmicos são atendidos em 60 cursos presenciais e em outros 129 cursos
ofertados em modalidades diferenciadas. Atualmente, a instituição conta com quatro doutorados
institucionais, quatro doutorados interinstitucionais (Dinter), três doutorados em rede, 11 mestrados
institucionais, um mestrado interinstitucionais (Minter) e cinco mestrados profissionais.  

A Unemat desenvolve ações pioneiras para atender às demandas específicas do Estado. Por meio da
Diretoria de Educação Indígena, a Unemat passou a ofertar, a partir de 2001, cursos de licenciaturas
específicos e diferenciados para mais de 30 etnias. Os cursos são oferecidos no câmpus de Barra do Bugres.

O programa Parceladas da Unemat foi criado em 1992 como uma modalidade diferenciada de ensino, com
objetivo de atender às demandas de formação de professores em diferentes regiões de Mato Grosso. O



modelo de formação presencial oferecido em regime parcelado ou em regime contínuo serviu de exemplo
para outras universidades brasileiras.

O ensino a distância passou a ser ofertado pela Unemat em 2001, com objetivo inicial de formar professores
da rede pública nos cursos de Pedagogia e Educação Infantil. A partir de 2010, a instituição integrou o
Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), passando a ofertar cursos que beneficiam toda a comunidade.
Por meio da UAB a Unemat ofertou 18 turmas de especialização lato sensu em gestão pública, gestão
pública municipal e gestão em saúde em seis polos de ensino a distância.

Com a implantação da UNEMAT em Cuiabá, o cidadão de baixa renda de todo o Vale do Rio Cuiabá terá
acesso à uma instituição pública gratuita de qualidade.

Vale ressaltar que das 23 Unidades da Federação que possuem Universidade Estadual, Mato Grosso é o
único que não possui um Campus em sua Capital.

Diante do exposto é que solicito a apreciação e aprovação dos nobres pares da presente matéria
legislativa.
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