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Com fulcro no que dispõe o Art. 76, § V do Regimento Interno da Casa de Leis, requeiro a mesa diretora à
realização de Sessão Especial, para a comemoração do Aniversário de 50 (cinquenta) anos da Universidade
Federal de Mato Grosso, a ser realizada em 10 de dezembro, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato
Grosso.

JUSTIFICATIVA

A universidade foi criada em 10 de dezembro de 1970, pela Lei n° 5647, a partir da fusão da Faculdade de
Direito de Cuiabá (que foi criada em 1952) e do Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá. Nesse ano foram
abertos os 11 primeiros cursos, oferecidos no campus universitário, na região do Coxipó. Foram criados os
primeiros centros e iniciadas as obras de construção dos blocos.
Na década de 1980 é implantado o Hospital Universitário Júlio Müller e iniciado o processo de interiorização
do ensino. São criados os campi de Rondonópolis, do Médio Araguaia e de Sinop. Começa também a oferta
de turmas especiais de graduação e ensino à distância, em diversas cidades e polos espalhados pelo estado,
que não contavam até então com acesso ao ensino superior.
Durante a década de 1990 continuam os projetos de turmas especiais e graduação parcelada em todos os
estados, juntamente com a expansão significativa da oferta de cursos de graduação nos campi. O início da
década de 2000 é marcada pela diminuição do orçamento da instituição. Apesar disso novos cursos e turmas
são criados, e a universidade investe em programas de licenciatura voltados para professores de escolas
públicas e nos de graduação parcelada nos municípios do interior. Em 2006 finalmente é consolidado o
campus de Sinop, com a criação de vários cursos de graduação, lá e também nos outros campi interioranos,
graças ao programa de expansão universitária do Governo Federal. No total, são 11 novos cursos e 500
vagas abertas no segundo semestre, em vestibular extraordinário. Já foram contratados professores e
técnicos para atender a esses cursos, e em breve começarão as obras do novo campus.
Assim, tendo em vista essa importante data, é de se realizar a presente Sessão Solene para comemorar esta
tão importante data, motivo pelo qual conto com o apoio de meus Nobres Pares na aprovação desta matéria
nesta Casa de Leis.
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