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Com base no que dispõe os artigos 76, IV; 154, VI e 177, do Regimento Interno desta Casa de Leis,
REQUEIRO à Mesa Diretora, após a manifestação favorável do Soberano Plenário, a realização de SESSÃO
ESPECIAL, na data de 17 de março de 2016, às 19:00hs, no Plenário das Deliberações “Deputado Renê
Barbour”, com o objetivo de homenagear professores e servidores da UNEMAT - Universidade do Estado de
Mato Grosso.
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JUSTIFICATIVA

 

 

O presente Requerimento tem por objetivo a realização uma Sessão Especial às 19:00hs, do dia 26 de
outubro de 2015, para homenagear professores e servidores da Universidade de UNEMAT - Universidade do
Estado de Mato Grosso.

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.

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 campi 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 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 campi.

Hoje, a Unemat possui 13 campi, 13 núcleos pedagógicos e 18 polos educacionais de Ensino a
Distância.Cerca de 20 mil acadêmicos são atendidos em 60 cursos presenciais. Atualmente, a instituição
conta com quatro doutorados institucional, dois doutorados interinstitucionais (Dinter), três doutorados em
rede, 11 mestrados institucionais, um mestrado interinstitucional (Minter) e quatro 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 campus 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.

Como observado acima, a Universidade do Estado de Mato Grosso possui muito serviço prestado em prol da
Educação em Mato Grosso e uma história valorosa e, que foi construída com o trabalho e dedicação de
vários homens e mulheres que merecem uma sincera e singela homenagem desta Casa de Leis.

 



Desta forma é que apresento o presente requerimento, ciente da relevância da necessidade de realização da
referida Sessão Especial, na certeza da aprovação pelo soberano Plenário.
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