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Estrutura organizacional da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 
 

 
 

Pró-Reitora: Prof.ª Antonia Alves Pereira 
Assessora Técnica Administrativa: Tássia Silva Carvalho  
Assessor de Gestão de Políticas Estudantis: Prof.ª Leila Cristiane Delmadi  
Assessora de Gestão de Acompanhamento Estudantil: Prof.ª Maria Inês Parolin 
Diretora de Gestão de Bolsas: Prof.ª Rosana Alves de Oliveira 
Diretora de Gestão de Integração e Assistência Estudantil: Prof.ª Priscila Aparecida Moraes 
Henkermaier (até 30/06/2020) e Prof. Rubens José Bedin (a partir de 03/11/2020) 
Assistente Social: Luzinete da Silva Magalhães  
Supervisora de Apoio a Políticas Estudantis: Solange Auxiliadora Cintra de Alcântara 
 
Profissionais Técnicos do Ensino Superior:  
Daniela Modesto Vicentin 
Guilherme Angerames Rodrigues Vargas 
 
Estagiários:  
Ana Paula Silva de Farias 
Bianca Vieira e Silva 
Higor Lopes Andrade 
Lucas de Souza Pereira 
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APRESENTAÇÃO 
 

 
A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae) da Universidade do Estado de 

Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (UNEMAT) é um órgão de 
planejamento, supervisão, coordenação e fomento. Sua finalidade encontra-se em 
planejar e executar políticas permanentes de estímulo à educação superior, à garantia 
do ensino, pesquisa e extensão, de modo a evitar a evasão, realizando a interação 
com a comunidade acadêmica e a participação dos processos internos. 

É sempre bom relembrar a história da Prae, pois ao longo de sua existência 
contribui para a permanência dos estudantes com vulnerabilidade socioeconômica por 
meio dos auxílios e do fomento a bolsas acadêmicas. Além dos auxílios alimentação 
e moradia, a Unemat concede seguro acadêmico a todos os estudantes e auxílio 
financeiro àqueles que apresentam trabalhos em eventos científicos e representam a 
instituição em eventos estudantis, culturais, esportivos, dentre outros. 

A Prae é institucionalizada com o objetivo de efetivar a política de assistência 
estudantil e comunitária da Unemat pela Resolução nº 002/2012-CONSUNI, de 24 de 
abril de 2012, que altera a estrutura organizacional da Universidade. Entretanto, as 
discussões remontam ao II Congresso Universitário realizado em 2008. Dois anos 
depois, a Comissão Responsável pela instituição da PRAE é designada pela Portaria 
nº 748/2010, de 04 de outubro de 2010, sendo renovada pela Portaria nº 1745/2011. 

Em sintonia com a execução de cada Pró-Reitoria, a Unemat oferece bolsas 
de extensão universitária, de cultura, de iniciação científica, assim como de ensino – 
Focco, Pibid e Residência Pedagógica. O acadêmico ainda pode participar como 
voluntário de todos os projetos de extensão e pesquisa, assim como ser monitor em 
disciplinas específicas. 

Para garantir uma permanência digna na universidade, a Prae dispõe de 
auxílios alimentação, moradia e financeiro para participação de eventos. Superando o 
quesito assistencialista, a Pró-Reitoria atua a partir de uma perspectiva integral que 
contempla políticas macros que visem o bem-estar do acadêmico na instituição. 

Sempre no lume dos Congressos Universitários, a Prae vai fazendo história. 
Dez anos depois daquele II Congresso, o Eixo 6 da Política Estudantil no III Congresso 
Universitário, realizado em 2017, apresenta uma série de proposições que, para 
serem implementadas, precisam ser discutidas por Comissões Especiais instituídas 
pelo Consuni a fim de que se tornem políticas estudantis, como veremos adiante. 

As dez ações para a Gestão 2019-2022, agrupadas em dois eixos a seguir, 
são demandas do III Congresso, do Planejamento Estratégico Participativo – PEP 
(2015-2025) e do Caderno de Propostas da Gestão da Reitoria 2019-2022.  

Devido à pandemia da Covid-19, muitas ações não conseguiram avançar 
como previsto, pois, as aulas presenciais foram suspensas em 16 de março de 2020, 
sendo retomadas de maneira remota a partir de agosto de 2020 após aprovação do 
Ensino Remoto Emergencial (ERE) que passou a oferecê-las por meio dos Períodos 
Letivos Suplementares Excepcionais (PLSE): PLSE 2020/1, PLSE 2020/2, PLSE 
2020/3, PLSE 2020/4 e PLSE 2020/5. Aderindo à inovação que a Unemat 
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implementou para o ensino, a Equipe da Prae apresentou as Viradas Culturais para 
cada período letivo como forma de agregar os estudantes, virtualmente. 

Como 2020 foi um ano atípico devido a pandemia do Coronavírus – Covid-19, 
quase 90% dos trabalhos foram realizados em teletrabalho (home office), desafios que 
nos impôs pensar em novas formas e metodologias de trabalho. A interação com a 
equipe para desenvolver a demanda e o atendimento aos estudantes foram realizadas 
com o uso das tecnologias, o que sinalizou mudança da dinâmica de trabalho. 

 
 

 

COMISSÕES DO CONSUNI 
Eixo 6 da Política Estudantil. Comissões sob a coordenação da Prae 

 
 
Com o prolongamento da pandemia da Covid-19, o trabalho das comissões 

especiais que estudavam as proposições do Eixo VI – Política Estudantil do 3º 
Congresso Universitário da Unemat. Assim, as portarias foram renovadas em vista da 
continuidade dos estudos que visavam criar, regulamentar, instituir e/ou melhorar as 
políticas de assistência estudantil, contribuindo para a permanência do discente na 
instituição, minimizando assim os índices de evasão.  

Neste sentido, a Prae continuou animando as 12 comissões sob sua 
responsabilidade em torno de objetivos, metas e estratégias propostas, pois apenas 
duas Comissões conseguiram finalizar os estudos e entregar os relatórios.  

 
Relatórios entregues: 
✔ Proposição 2: Fortalecer e ampliar a política de concessão de auxílios 

(Portaria nº 1545/2019), tendo como objetivo proporcionar melhores 
condições para que os discentes possam desenvolver melhor suas 
atividades acadêmicas e a oferta de condições de permanência no 
ensino superior. 

✔ Proposição 8: Melhorar a política de participação em eventos internos 
e externos com a apresentação de trabalhos (Portaria nº 926/2019), 
objetivando oportunizar, incentivar e garantir a participação acadêmica 
nos eventos institucionais, regionais, nacionais e internacionais. 

 
Proposições em estudo: 
✔ Proposição 1: Ampliar e melhorar a política de concessão de bolsas em 

diferentes modalidades (Portaria nº 919/2019; nº 765/2020), cujo 
objetivo é a ampliação do número de bolsas ofertadas pela UNEMAT, 
com recursos próprios, nas diferentes modalidades. 

✔ Proposição 3: Implantar políticas de permanência para alunos com 
deficiência (Portaria nº 921/2019; nº 766/2020), tendo como objetivos: 
Garantia ao aluno com deficiência os auxílios e atendimento 
diferenciado; Implementação de políticas de acessibilidade; Garantia da 
valorização de pessoas com deficiência; Garantia de cotas de bolsa para 
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acadêmicos com deficiência; Criação de modalidade de bolsa 
permanência específica para alunos com deficiência. 

✔ Proposição 4: Instituir políticas de permanência (Portaria nº 922/2019; 
nº 767/2020), cujos objetivos são: Possibilitar o desenvolvimento da 
formação integral dos estudantes; oferecer condições de acesso e 
garantir a permanência dos acadêmicos na Universidade; promover 
ações para reduzir a evasão estudantil; aumentar a taxa de mobilidade 
estudantil entre os cursos de graduação; fortalecer as políticas de 
parcerias com instituições públicas e privadas para a realização do 
estágio. 

✔ Proposição 5: Fortalecer as estruturas dos Diretórios e Centros 
Acadêmicos (Portaria nº 923/2019; nº 768/2020), disponibilizando 
espaços físicos em todo o Câmpus, objetivando fortalecer a política de 
mobilização estudantil. 

✔ Proposição 6: Implantar política de criação, ampliação e manutenção 
de Moradia Estudantil (Portaria nº 924/2019; nº 769/2020), tendo como 
objetivos: Auxiliar na permanência de acadêmicos de baixa renda 
oriundos de outras cidades ou zona rural; facilitar o acesso e garantir a 
permanência na Universidade dos alunos com hipossuficiência 
financeira comprovada; contribuir com a redução da evasão. 

✔ Proposição 7: Criar e implantar Política de Restaurante Universitário 
(Portaria nº 925/2019; nº 770/2020), cujos objetivos são: Proporcionar 
melhor qualidade de vida aos acadêmicos, diminuindo a evasão; 
possibilitar o acesso aos serviços de restaurante universitário a 
comunidade acadêmica; Auxiliar na permanência dos acadêmicos; 
implantar política de avaliação alternativa para o fornecimento de 
alimentação para a comunidade acadêmica. 

✔ Proposição 10: Implantar e implementar políticas estudantis de 
melhoria e qualidade de vida (Portaria nº 927/2019; nº 771/2020), tendo 
com objetivos: Valorizar a comunidade acadêmica e proporcionar a 
comunidade acadêmica meios de melhoria de qualidade de vida nos 
câmpus da universidade. 

✔  Proposição 12: Criar, implantar e implementar política de acolhimento 
familiar (Portaria nº 928/2019; nº 772/2020), cujos objetivos são: Criar 
condições objetivas para que os estudantes com filhos permaneçam e 
concluam a graduação; reduzir a evasão acadêmica e o prolongamento 
da sua integralização do curso na universidade; melhorar a qualidade de 
vida dos acadêmicos de graduação e pós-graduação 

✔ Proposição 13: Criar e estabelecer política de recepção e 
acompanhamento dos discentes (Portaria nº 929/2019; nº 773/2020), 
tendo como objetivos: Incentivar que os ingressantes conheçam a 
instituição e suas normativas acadêmicas; proporcionar a integração dos 
discentes ingressantes na comunidade acadêmica; oferecer ensino 
superior de qualidade e com respeito à dignidade humana; proporcionar 
qualidade de vida aos acadêmicos, diminuindo a evasão. 
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✔ Proposição 14: Elaborar política para a implantação do programa de 
tutoria (Portaria nº 930/2019; nº 774/2020), cujos objetivos são: Criar um 
programa de tutoria; superar as deficiências do corpo discente adquirida 
na sua formação na educação básica; possibilitar ao acadêmico 
alcançar êxito na sua formação profissional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE AÇÃO DA PRAE: 10 AÇÕES 
 

 
 

 
PERMANÊNCIA ESTUDANTIL – ações 1, 3, 4, 5 

Melhorar a assistência estudantil (Ação 1) 
Instituir políticas de permanência estudantil (Ação 3) 

Política de criação, ampliação e manutenção de Moradia Estudantil (Ação 4) 
Criação e Implementação de Política de Restaurante Universitário (Ação 5) 

 
 

✔ Setor de Assuntos Estudantis (SAEst) nos campi universitários – em estudo. 

✔ Comissão de Assuntos Estudantis (CAE) com um servidor de cada campus – 
instituída pela Portaria nº 1407/2019 e renovada pelas portarias nº 37/2020 e 
nº 115/2020. 

✔ A Diretoria de Bolsas deu início aos trabalhos de acompanhamento dos 
acadêmicos bolsistas e diálogo com a Proec, Proeg e PRPPG. 

✔ Proposições do Eixo 6 Política Estudantil do 3º Congresso Universitário 
que compõem o Programa de Assistência Estudantil (2 – concessão de 
auxílios, estudo finalizado; 4 - permanência estudantil; 6 – moradia estudantil; 
e 7 – restaurante universitário). 

✔ Fomento de parcerias – estudo sobre estratégias para fomentar parcerias 
público/privado e público/público. 

 
 
 
 

São estas proposições, as estratégias do PEP e o Caderno 

de Gestão da Gestão 2019-2022 que levam ao Plano de 

Trabalho da Prae por meio de 10 ações. 

Prae, 2019-2022 
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INTEGRAÇÃO, INCLUSÃO E DIVERSIDADE – ações 2 6, 7, 8, 9, 10 

Implantar políticas de acessibilidade (Ação 2) 
Política de participação em eventos com apresentação de trabalho (Ação 6) 

Política de Recepção Acadêmica e Acompanhamento discente (Ação 7) 
Política de Assistência Pedagógica e Psicológica (Ação 8) 

Fortalecer a participação dos acadêmicos em projetos (Ação 9) 
Estruturas dos Diretórios, Centros Acadêmicos e Atléticas (Ação 10) 

 
 

✔ As Comissões continuam os trabalhos em torno da permanência de estudante 
PCD (proposição 3), recepção e acompanhamento (proposição 13), melhoria e 
qualidade de vida (proposição 10), acolhimento familiar (proposição 12), 
programa tutorial (proposição 14) e das estruturas de DCEs, CAs e Atléticas 
(proposição 5). 

o O relatório sobre a ampliação dos auxílios para participação em eventos 
(proposição 8) aguarda encaminhamento ao Consuni. 

✔ Recepção Acadêmica – com a pandemia da Covid-19, a primeira recepção 
acadêmica teve início em fevereiro, sendo interrompida com a suspensão das 
aulas presenciais. No segundo semestre, devido aos PLSEs, aconteceram três 
eventos virtuais com a Virada Cultural – Unemat.  

o Recepção Acadêmica 2020/1: Diversidade na Universidade 
o I Virada Cultural 2020/3: Conhecimento, Vida e Cultura: virtualizando 

experiências (24 horas de publicações nas redes sociais em 18/08). 
o II Virada Cultural 2020/4: #ViradaCulturalUnemat – publique fotos e 

vídeos com nossa hashtag (24 horas de publicações, 18/08). 
o III Virada Cultural 2020/5: #ViradaCulturalUnemat – publique fotos e 

vídeos com nossa hashtag (24 horas; 10 a 11/11). 
✔ Rede de Solidariedade Unematiana – intensificação do diálogo com Empresa 

Júnior Filos (Arquitetura e Urbanismo) para revitalização dos banheiros. 
✔ Programa de Integração Estudantil (PIE) – as discussões das proposições 

nas Comissões vêm confirmando a necessidade de instituição do PIE: 8 
(eventos), 3 (PCD), 4 (permanência), 9 (qualidade de vida), 10 (acolhimento 
familiar), 11 (recepção e acompanhamento), 12 (tutoria), 13 (permanência em 
todas as modalidades) e 14 (apoio, acompanhamento e atendimento). 

✔ 1º Torneio Virtual – League Of Legends (LoL) – ação desencadeada pela 
Proec, coordenada pela Prae com a colaboração da PRPTI. 

✔ Outras ações em estudo na PRAE com vistas a fortalecer a participação dos 
acadêmicos em projetos e demais ações de ensino, pesquisa e extensão: 

o Oferecimento de apoio, acompanhamento e atendimento para a 
comunidade acadêmica por meio da prevenção, promoção e 
encaminhamento, quando necessário. 

o Assegurar saúde física e mental da comunidade acadêmica, 
favorecendo o melhor desempenho e a permanência com sucesso. 
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o Equipes multiprofissionais em todos os câmpus para atender a 
comunidade acadêmica (pleiteando concurso público, incluindo 
psicopedagogo). 

o Atividades voltadas à saúde e qualidade de vida dos acadêmicos, 
incluindo a prevenção com programas de saúde específicos. 

o Centros de Convivência em cada câmpus – infraestrutura para atender 
manifestações culturais, práticas de esportes, lazer e estudo, etc. 

o Grupos de discussões sobre educação sexual, vivências, racismo, 
homossexualidade, deficiências, assédio, entre outros. 

o Cadernos Digitais da PRAE com temáticas diversas em articulação junto 
aos grupos de pesquisa, de extensão e afins. 

o Prêmio Jovem Unemat para premiar acadêmicos que se destaquem – 
Em estudo na PRAE junto às outras Pró-Reitorias. 

o Feira das profissões da UNEMAT (descentralizada). 
o Observatório de Políticas Estudantis (plataforma virtual). 
o Portal do Egresso para fomentar o intercâmbio entre os acadêmicos e 

egressos – Em estudo PRAE/Proeg (Diretoria de Regulação). 
o Intercâmbio entre os professores, técnicos e acadêmicos, de forma a 

potencializar as relações dos diversos atores Unemat-sociedade. 
o Discussões sobre empreendedorismo, negócios de impacto social e 

inovação para capacitar empreendedores universitários (professores e 
acadêmicos). 

o Incentivo à participação em projetos com repercussão em ambientes de 
vulnerabilidade social.  

o Comissão e Fórum local com representantes estudantis e da 
comunidade acadêmica para realizar o levantamento de demandas e 
mobilização estudantil. 

o Fórum de Assuntos Estudantis – espaço de discussões das políticas 
estudantis em duas instâncias – regional e unificado. 
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INVESTIMENTOS 

Detalhamento de investimento em ações da PRAE 
 

 
O investimento com as ações em 2020 refere-se aos auxílios alimentação, 

auxílio moradia, auxílio emergencial, auxílio inclusão digital, auxílio participação em 
eventos, bem como o Seguro Acadêmico, destinados aos estudantes.  
 

AÇÕES FINALIZADAS VALORES 

Recepção Acadêmica 2020/1  R$3.600,00 

Seguro Acadêmico R$ 257.041,20 

Auxílio Moradia R$ 674.240,00 

Auxílio Alimentação R$ 491.600,00 

Auxílio Emergencial (Alimentação e Moradia) R$ 127.680,00 

Auxílio Participação em Eventos - Graduação e Pós-
Graduação 

R$ 2.400,00  

VALOR TOTAL R$1.556.561,20 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

As Viradas Culturais foram momentos de aprendizado e de certezas diante 

das incertezas trazidas pela pandemia. 

De aprendizado, pois todos vivenciaram que são sujeitos aprendizes no 

processo de ensino-aprendizagem. 

De certeza, pois a experiência com as atividades remotas apontou que este 

é um caminho que deveria ser seguido de agora em diante. 

about:blank


 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 
 

 

 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE 
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT 
Tel/PABX: (65) 3221 0061 ou (65) 3221 0063 
www.unemat.br – Email: prae@unemat.br 
 

    
 

  Relatório Anual 2020  
  Página 1 de 34 

 

 
AÇÕES REALIZADAS PRESENCIAL E REMOTAMENTE 

Detalhamento de investimento em ações da PRAE 
 
 

RECEPÇÃO ACADÊMICA 2020/1 

A Recepção 
Acadêmica 2020/1 da 

Universidade do Estado de 
Mato Grosso foi um evento 

presencial, que se propôs a 
discutir Universidade e 

Diversidade, abrindo as 
portas para discussão 

dessas e outras 
possibilidades de 

intersecção entre os 
conceitos e contextos 

geográficos, de gêneros, 
de saberes, objetos, 

agentes e sujeitos que 
fazem parte do processo 

de produção do 
conhecimento.  

 
Figura 1: Banner da Recepção Acadêmica 2020/1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Recepção Acadêmica 2020/1 em Cáceres 
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Figura 3: Recepção Acadêmica 2020/1 – Campus de Tangará da Serra  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4: Recepção Acadêmica 2020/1 – Campus de Juara 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5: Recepção Acadêmica 2020/1 – Campus de Juara 
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Figura 6: Recepção Acadêmica 2020/1 – Campus de Juara 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7: Recepção Acadêmica 2020/1 – Campus de Barra do Bugres 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Recepção Acadêmica 2020/1 – Campus de Tangará da Serra 
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VIRADA CULTURAL – UNEMAT EM CASA 

 

No dia 18 de agosto foi 
realizada a Recepção Acadêmica – 
Unemat em Casa: Virada Cultural 
para o Período Letivo Suplementar 

Excepcional (PLSE) 2020/3 do 
Ensino Remoto Emergencial (ERE). 

 
 “Conhecimento, vida, cultura: 

Virtualizando as experiências” foi o 
tema proposto pela comissão 

organização formada pelas pró-
reitorias de Assistência Estudantil, 

de Ensino de Graduação, de 
Extensão e Cultura e de Pesquisa e 

Pós-Graduação. 
 

Recepção Acadêmica: 
Virada Cultural PLSE 2020/4 

 
A segunda edição da 

Virada Cultural on-line como 
Recepção Acadêmica para o 

PLSE 2020/4 do ERE se deu no 
dia 14 de outubro de 2021, em 

parceria com as pró-reitorias. 
 

Além de 24 horas de 
publicações contínuas nas 

redes sociais da instituição, 
houve uma live de abertura com 

a fala da presença da Vice-
Reitora, Professora Nilce Maria 
da Silva, e de encerramento os 

pró-reitores. 
 
 
 
Figura 8 e 9: Banner da Virada Cultural 
da Recepção Acadêmica – 2020/3 e 
2020/4 
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Da experiência com as edições da Viradas Cultural uma certeza ecoava: esse 
momento é muito precioso, e mesmo quando retornar o presencial, deve ser mantida. 
O objetivo foi de acolher a comunidade acadêmica, marcando o retorno às aulas com 
o ERE, promovendo o diálogo de saberes e ações, bem como as trocas culturais, além 
de movimentar o retorno às aulas no modo virtual, promovendo a inclusão e a 
integração da comunidade acadêmica entre si e com suas comunidades. Foram 24 
horas de postagens contínuas através das hashtags (#ReencontroCulturalUnemat, 
#ViradaCulturalUnemat e #RecepçãoAcadêmica) no evento na página do Facebook 
oficial da Instituição, de meia noite às 23h59 do dia 18 de agosto. 

Foi neste sentido que outra inovação da Virada Cultural despontou com a 
inserção de talentos dos campi e da sociedade local em transmissão ao vivo (live) 
pelo Youtube e Facebook oficiais. Entre os dias 10 (a partir das 19h) e 11 de dezembro 
(até às 19h) aconteceu a terceira edição da Virada Cultural on-line como Recepção 
Acadêmica para o PLSE 2020/5 do ERE. A Recepção foi organizada em uma parceria 
entre as pró-reitorias, com 24 horas de postagens contínuas nas redes sociais da 
Instituição, das 19 horas do dia 10 às 19 horas do dia 11.  

 

 
O evento teve 

certificado de 4 
horas, visando 

contribuir para a 
troca de experiências 
culturais e integração 

dos diversos Campi 
da Unemat, assim 

como os núcleos e 
polos de apoio 
presencial da 

Educação a 
Distância. 

 
Promovemos 

a divulgação cultural 
de ações idealizadas 

e executadas por 
membros da 

Unemat, seja ele, 
discente,  
docente  

ou técnico 
administrativo. 

  
Figura 10: Banner da Recepção Acadêmica PLSE 2020/5: Virada Cultural 

 
Na quinta-feira, a programação foi por conta de apresentações artísticas com 

talentos dos câmpus e da sociedade local. Na sexta-feira, as Pró-Reitorias realizaram 
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publicações de caráter institucional marcando a relação de envolvimento da 
Universidade e Sociedade nas redes sociais utilizando as hashtags 
#ViradaCulturalUnemat, #UnematCultural, #tbt (throwback thursday - “lembrança de 
uma quinta-feira”. 
 Além das publicações características dos câmpus universitários e acadêmicos, 
participam com destaque os alunos indígenas da Faculdade Indígena Intercultural 
(Faindi) e da educação a distância da Unemat, além das fundações de apoio ao ensino 
superior (Faespe e Faepen).  
 As lideranças estudantis tiveram um momento especial para compartilhar suas 
ações: Diretório Central de Estudantes (DCEs), Centros Acadêmicos (CAs), Atléticas 
Universitárias, Empresas Juniores e Ligas Acadêmicas. 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
    
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11: Artistas dos campi e da sociedade local que apresentaram durante a live 
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1º TORNEIO VIRTUAL UNEMAT – 2020 
 

 
O 1º Torneio Virtual 

Unemat 2020 é uma 
proposta da Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura e da 
Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis, em parceria 
com a Pró-Reitoria de 

Planejamento, Tecnologia e 
Informação da Unemat.  

 
O Torneio foi 

realizado de 31 de outubro 
a 02 de dezembro de 2020 

com proposição on-line, 
entre os Câmpus da 

Unemat. 
  

A modalidade 
esportiva escolhia para o 

torneio foi: League of 
Legends (LoL). 

 
Figura 7: Banner do 1º Torneio Virtual da Unemat 

 
As inscrições foram disponibilizadas por meio do Sistema de Eventos 

Científicos (EVA) da Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual 
(Faespe). A solenidade de abertura foi realizada no dia 07 de novembro, data em que 
os jogos tiveram início, findando-se no dia 29 do mesmo mês, com o nono jogo que 
disputou o 3º lugar do torneio. 

No total, foram nove jogos distintos entre as nove equipes. A cerimônia de 
encerramento foi realizada no dia 02 de dezembro. Todos os jogos foram transmitidos 
ao vivo e estão disponíveis no canal oficial do Torneio Virtual no YouTube. Para os 
jogadores e narradores, foram emitidos certificados de participação no evento. 

Foram objetivos desta edição: integrar, movimentar e articular os acadêmicos 
dos campi da Unemat; desenvolver e realizar intercâmbio esportivo, recreativo e social 
entre os participantes; e promover a prática esportiva como instrumento para a 
formação humana do indivíduo. 
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Figura 8: Captura de tela do canal do Torneio Virtual da Unemat no YouTube 

 
Figura 9: Captura de tela da transmissão da Grande Final do 1º Torneio Virtual 
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SEGURO ACADÊMICO 

 
 

Seguro de vida em grupo para acidentes pessoais e coletivos destinado aos 
acadêmicos e estagiários da Unemat, ou de outras instituições que venham a estagiar 
ou realizar atividades na Universidade do Estado de Mato Grosso, visa assegurar o 
bem-estar dos discentes, em relação aos riscos das atividades laboratoriais, de 
estágio e de atividades acadêmicas que ocorram dentro e fora das dependências 
desta universidade. Tem por objetivo garantir o pagamento do Capital Segurado ao 
Segurado ou ao(s) seu(s) Beneficiário(s), caso aquele venha a sofrer um acidente 
pessoal ou coletivo, exceto os riscos excluídos. 

A Pró-reitor ia de Assuntos Estudantis, por meio da Assessoria Técnica 
Administrativa, é responsável pelas ações que envolvem o contrato de seguro, desde 
seu aditamento, solicitação de empenhos, encaminhamentos mensais para 
pagamentos, planilha de vidas dos segurados, é fiscal do contrato, presta 
esclarecimento e orientações aos segurados e seus dependentes, bem como o 
acompanha os registros de sinistros. 

No ano de 2020 não houve nenhum registro de sinistro de acidente pessoal ou 
coletivo. 
 
 
 

 
AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

 
 

Destina-se exclusivamente a apoiar a participação de discentes de graduação 
e pós-graduação da Unemat, que pretendem publicar e/ou apresentar trabalhos em 
eventos técnico-científicos, que não estejam previstos como atividade obrigatória da 
modalidade de bolsa, e de representantes de entidades estudantis dos cursos de 
graduação presencial em eventos fora da Unemat, em atividades de intercâmbio 
didático-científico e político-acadêmico de abrangência regional e nacional, em 
localidades distintas do Campus de origem do seu curso.  

Este auxílio é concedido mediante sua solicitação por parte do interessado 
junto a Coordenação do Curso de Graduação ou do Programa de Pós-graduação, 
tramitando para PRAE, sendo de responsabilidade da ATA a autorização da 
concessão e a gestão dessa solicitação, que possui fluxos distintos para Graduação 
e Pós-graduação. 

Em razão da constância da pandemia do SARS-CoV-2 e da suspensão em 
massa das atividades presenciais, neste ano foram concedidos apenas 14 auxílios, 
sendo dois para acadêmicos da graduação (9 para Alto Araguaia/Ciências da 
Computação; 2 para Juara/Administração e Pedagogia; 1 para Sinop/Letras) e dois 
para pós-graduação (Prof-Letras, de Sinop), conforme ilustra o Gráfico 1. 
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Gráfico 1: Quantitativo de Auxílio Evento concedidos em 2020 

 
 

 

AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIO PARA INCLUSÃO DIGITAL 
 

 
O Auxílio Extraordinário para Inclusão Digital (chip de dados móveis) foi 

oferecido com a finalidade de apoiar a participação dos estudantes nas atividades 
pedagógicas do Ensino Remoto Emergencial de componentes curriculares ofertados 
pela UNEMAT. Foi ofertado e concedido a estudantes da graduação e pós-graduação 
com matrícula ativa no Período Letivo Suplementar Excepcional - PLSE. 

No ato da inscrição, realizada por meio de um formulário eletrônico, eles 
demonstraram se encontrar em situação de vulnerabilidade tecnológica, dificuldade 
de acesso digital às atividades do ensino remoto por falta de recursos financeiros para 
contratação de serviço de internet, encaminharam documentos para comprovar a 
condição socioeconômica apresentada, tais como: comprovante de inscrição no 
Cadastro Único, no Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou 
Auxílio Emergencial do Governo Federal para beneficiários desses programa. 

 O Edital tratava-se da doação de semicondutor (chip) com capacidade de 
tráfego de informações de até 10 (dez) gigabytes renovados mensalmente.  

A seleção para a concessão desse Auxílio foi realizada por meio de comissões 
mistas formadas por representantes: das Direções Administrativas de Unidade 
Regionalizada (DURA); da Comissão de Assuntos Estudantis (CAE); das Comissões 
Locais instituídas pela portaria do edital 001/2020; Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis (PRAE) e Representantes Estudantis, que tiveram a atribuição de analisar 
a documentação apresentada pelos estudantes. 
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Figura 9: Quantitativo de chips doados 
 

 

AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, MORADIA E EMERGENCIAL 
 

Ao longo dos anos de concessão dos auxílios moradia e/ou alimentação (desde 
2013), houve um aumento contínuo no número de estudantes oriundos da categoria 
de política de ações afirmativas beneficiados nos editais de auxílios na Unemat. 
Desde 2019, as Comissões Organizadoras Locais em cada câmpus vem participando 
ativamente dos processos seletivos levados a frente pela Prae. Neste sentido, houve 
inovação também na participação e nas entrevistas com os candidatos que passaram 
a trabalhar remotamente, devido à pandemia.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfico 5: Total Geral dos Auxílios Alimentação e Moradia 
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Gráfico 6: Quantitativo de Auxílio Alimentação Disponíveis/Concedidos – Edital nº 001/2020 

 
 

É importante salientar que como o Edital fora suspenso num primeiro momento, 
houve um aumento significativo na concessão de auxílio emergencial que é destinado 
a estudantes regularmente matriculados que se encontram em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica emergencial, inesperada e momentânea, colocando 
em risco a sua permanência na universidade, cuja renda per capita não ultrapasse um 
salário mínimo e meio. O atendimento inicia-se no campus que faz toda a triagem, 
análise e entrevista, encaminhando para a Prae emitir parecer social e dar sequência 
à solicitação junto às Pró-Reitoria de Planejamento e Tecnologia da Informação 
(PRPTI) e Pró-Reitoria de Gestão Financeira (PGF). 

No ano de 2020, foram concedidos 79 auxílios emergenciais aos Campi e 
Núcleos Pedagógicos.  
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Gráfico 7: Quantitativo de auxílio emergencial concedido no ano de 2020 

 

Em relação à Supervisão de Apoio a Políticas Estudantis, as dificuldades neste 
ano, foram referentes a não ter um sistema próprio que proporcione: alterações no 
questionário socioeconômico; cruzamento de informações dos discentes quanto aos 
beneficiados dos auxílios, bolsas, estágios, dentre outros programas da instituição; 
acompanhamento da vida acadêmica dos discentes. Outra dificuldade encontrada foi 
não ter um banco de dados dos alunos beneficiados desde a implantação dos auxílios 
pela Universidade. 

 
 

 

AÇÕES TÉCNICAS 
 

 
GPWeb – É o sistema de Gestão de Projetos que permite a gestão estratégica 

alinhada ao gerenciamento de projetos. Na Unemat é utilizado desde 2018, no 
acompanhamento das propostas referendadas pela comunidade acadêmica para o 
Planejamento Estratégico Participativo (PEP). Neste sistema, comissão setorial da 
PRAE operacionaliza o GPWeb, tendo recebido capacitação para alimentá-lo com 
informações das ações e atualização de seu status. 
 

Módulos SIGAA – Desde 2019, a Prae vem se dedicando à customização e 
implementação do módulo SAE de Assistência Estudantil, integrado ao SIGAA 
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DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES 
 

 
A divulgação das ações pode ser acompanhada pela página da Prae no portal 

da Unemat e redes sociais gerenciadas pela Pró-Reitoria por meio de vídeos, tutoriais, 
slides, fotos, portarias, resoluções, editais e informações. 
 
 

 

Notícias divulgadas pela Prae em 2020 
 

 

 
06/01/2020 – Ex-aluna da Unemat concorre a prêmios literários e 

lança livros em Bienal do Rio de Janeiro 

 Eloadir Raquel Cantarelli, egressa da primeira turma do Curso de 

Ciências Biológicas do câmpus de Nova Xavantina lançou dois livros 

na Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, em 2019. A bióloga 

estudou na Unemat em 1996. 

                                   

 
 

28/01/2020 – Conheça os diferentes tipos de auxílios e bolsas da 

Unemat 

A Unemat oferta Auxílios Moradia e Alimentação para alunos em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica, bem como outras 

modalidades: Bolsa Cultura, Bolsa Esporte, Estágio, Bolsa Extensão, 

Bolsa de Iniciação à Docência, Bolsa de Iniciação Científica, 

Residência Pedagógica e Bolsa Focco. 

 

 

 28/01/2020 – Unemat oferece Auxílios Moradia e Alimentação 

para acadêmicos  

A Unemat lançou o edital que oferta Auxílios Moradia e       

Alimentação para alunos de baixa renda. O benefício é e R$280 

para Auxílio Moradia e R$200 para Auxílio Alimentação. Ao todo 

serão ofertados 846 auxílios com vigência de nove meses, seno 423 

Auxílios Alimentação e 423 Auxílios Moradia. 
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06/02/2020 – Mais de 21 mil alunos voltas às aulas nesta 

segunda feira (10) 

A Unemat inicia o primeiro semestre letivo de 2020, em 11 câmpus 

de todo o estado. Ao todo, 21 mil alunos dos 60 cursos de 

graduação com oferta contínua retomam as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. Neste semestre, 2.420 são calouros que 

ingressam na instituição por meio do SISU. 

 

06/02/2020 – Unemat lança campanha “A Unemat transformou 
minha vida” 

 

A Unemat lança a campanha “A Unemat transformou minha vida”, 
voltada para a participação dos egressos da Instituição. Há mais de 40 
anos, a Unemat leva ensino público, gratuito e de qualidade para os 
municípios de Mato Grosso, e agora, queremos saber o que a Unemat 
já fez pelos egressos e suas famílias. 

 
                                                
 

 
14/02/2020 – Unemat realiza atividades de recepção aos calouros 

de 2020/1 
 

A Unemat já está realizando as atividades de recepção aos calouros 
do período letivo 2020/1. Com a temática “Universidade e 
Diversidade”, o evento será realizado em todos os câmpus da 
Universidade entre fevereiro e março. 

 
 
 

19/02/2020 – Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis se reúne com 
autoridades acadêmicas de Cáceres 

 

A PRAE realizou na tarde do dia 18/02/2020, uma reunião técnica com 
autoridades acadêmicas do Câmpus Jane Vanini, em Cáceres, sendo 
abordada a implantação do Setor de Assuntos Estudantis (SAEst) nos 
câmpus, Auxílios Moradia e Alimentação, bolsas e demais atividades 
de interesse estudantil. 

 
 
 

 
28/02/2020 – Unemat concede diplomas a 1.300 novos 

profissionais 
 

A Unemat realizou na noite do dia 27/02/2020 a colação de grau das 
turmas 2019/2 do Câmpus Universitário de Cáceres, em cerimônia na 
qual entrego o diploma a 181 novos bacharéis e licenciados. 
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28/02/2020 – Atléticas de Direito da Unemat organizam Jogos 
Jurídicos de Mato Grosso 

 

As Atléticas Profana e Imperium Carcará, dos câmpus de Cáceres e 
Barra do Bugres, estão na organização dos 1º Jogos Jurídicos de 
Mato Grosso. Nessa edição, haverá competições das diferentes 
modalidades: futsal, handball, basquetebol, voleibol, truco e sinuca, no 
masculino e feminino.  
 
 

 
06/03/2020 – Comunidade Acadêmica da Unemat tem 56% de 

mulheres 
 

A presença de mulheres na Unemat é maioria na comunidade 
acadêmica. Se considerados os segmentos de professores, servidores 
técnico-administrativos e alunos, a proporção é de 56,50% de 
mulheres. Entre os acadêmicos, 57,33% são do sexo feminino.  
 
 
 
 
 
09/03/2020 – Entrevistas para Auxílio Moradia e Alimentação vão 

até sexta-feira (13) 
 

A Unemat informa que iniciou as entrevistas para os candidatos que 
concorrem aos Auxílios Moradia e Alimentação. Essa é a última etapa 
das três etapas de seleção pelas quais passam os candidatos. A 
banca de seleção será composta por três avaliadores, sendo um do 
segmento discente. 

 
 
 
 

10/03/2020 – Gestão divulga vídeo “O que significa a perda da 
autonomia financeira da Unemat?” 
 

A autonomia financeira da Unemat foi tema de reunião entre 
representantes do Diretório Central dos Estudantes (DCE), acadêmicos 
e reitoria da Universidade, em Cáceres. A partir das demandas 
apresentadas, a reitoria divulgou um vídeo que explica o que significa 
para a Unemat, a perda da vinculação à Receita Corrente Líquida o 
Estado, assim como as ações que vem sendo adotadas no sentido de 
tentar reverter essa situação. 

 
 
 

13/03/2020 – Unemat decide adiar eventos de recepção acadêmica 
nos câmpus 

 

O Comitê Interdisciplinar de Acompanhamento da Unemat em virtude 
da pandemia do novo Coronavírus em conjunto com a PRAE, decidiu 
adiar os eventos de recepção acadêmica que aconteceriam nos 
câmpus. Essa é uma medida protetiva a fim de evitar uma 
aglomeração maior dos acadêmicos em um único local, e não trará 
prejuízos as demais atividades pedagógicas previstas. 
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16/03/2020 – Unemat divulga nova nota orientativa sobre 
atividades institucionais para enfrentamento do Covid-19 
 

O Comitê de Monitoramento do novo Coronavírus divulgou a nota 
orientativa nº 02/2020 com novo posicionamento e recomendações 
preventivas para as atividades institucionais. As decisões e 
posicionamentos podem ser atualizados a qualquer momento, frente a 
novas evidências científicas e avanços da pandemia. 
 
 

 
 

31/03/2020 – Unemat abre chamada para eventos em plataformas 
digitais em tempos de quarentena 

 

A Unemat abriu edital para eventos e cursos de extensão a serem 
oferecidos em plataformas digitais. O objetivo é que os acadêmicos, 
servidores técnico-administrativos e docentes possam propor eventos 
e cursos a serem ministrados a distância durante o período em que 
vigora a quarentena.  

 
 
 
 

24/04/2020 – Unemat está oferecendo curso de Libras no Período 
de quarentena 

 

A Unemat está oferecendo um curso de Libras na quarentena 
totalmente gratuito e online. As aulas são disponibilizadas no Youtube 
e mesmo quem não se inscreveu, poderá acompanhar. 
 
 
 
 
 

30/04/2020 – Unemat mantém suspensão das atividades 
pedagógicas presenciais 

 

A Unemat, acompanhando as recomendações do Ministério Público e 
do Governo, mantém a suspensão de aulas presenciais, bem como do 
calendário acadêmico, como medida complementar de enfrentamento 
à propagação da Covid-19. 
 
 
 
 
 

04/05/2020 – Cursos de Geografia promovem lives educativas 
durante a quarentena 

 

Os cursos de Geografia estão promovendo lives educativas durante a 
quarentena. O projeto ”Geo-Lives em tempos de isolamento social” é o  
tema da ação, que é organizado também pela Diretoria de Educação a 
Distância (Dead) e pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia 
(PPGEO). 
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04/05/2020 – Estão abertas inscrições para Workshop sobre 

educação a distância 
 

As inscrições para o workshop sobre educação a distância: 
Ferramentas gratuitas e ideias de como aproveitá-las ofertada pelo 
curso de Ciências Biológicas da Unemat, campus de Cáceres, e 
ocorrerão pelo Google Formulário de 4 a 9 de maio. 
 
 
 
 

25/05/2020 – Unemat abre seleção de bolsistas em projetos de 
inovação tecnológica 

 

A Unemat divulgou edital de seleção para cadastro de reserva para 
bolsistas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, 
no valor de R$400,00. As inscrições devem ser feitas pelos 
professores orientadores, no período de 28 de maio a 25 de junho. 
 
 
 
 
 

27/05/2020 – Unemat e acadêmicos sobem ao pódio em 
hackathon internacional 

 

A criação da Clô, uma assistente virtual que informa o hospital mais 
próximo e os leitos disponíveis para atendimento da Covid-19, deu aos 
alunos da Unemat o primeiro lugar no hackathon internacional Hacking 
+ Help, com direito ao prêmio de R$2.500 reais, três meses de 
mentoria e a possibilidade de investimento no projeto.  
 
 
 
 
 

27/05/2020 – Unemat abre edital para cadastro de reserva para 
bolsistas de iniciação científica 

 

A Unemat publicou dois editais internos para formação de cadastro de 
reserva destinado a acadêmicos interessados na Iniciação Científica. 
As inscrições devem ser feitas pelos professores ou profissionais 
técnicos do Ensino Superior (PTES). 
 
 
 
 
 
 

29/05/2020 – Unemat confere grau em Cáceres a 30 novos 
médicos 

 

O reitor da Unemat, Rodrigo Bruno Zanin, conferiu grau aos 30 alunos 
do curso de Medicina da turma 2020/1. A formatura antecipada foi 
realizada em três etapas seguidas, nas dependências externas da 
reitoria, em Cáceres, com duração de 20 minutos cada uma. 
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02/06/2020 – Unemat aprova maior número de bolsas de incentivo 

à docência no estado 
 

A Unemat é a instituição no estado a aprovar a maior cota de bolsas 
nos editais da Capes de Iniciação à Docência (Pibid) e de Residência 
Pedagógica (RP), ambos fazem parte da Política Nacional de 
Formação de Professores, do Ministério da Educação (MEC). 
 
 
 
 
15/06/2020 – Unemat retoma seleção para Auxílios Alimentação e 

Moradia 
 

A Unemat informa que a seleção para concessão de Auxílio 
Alimentação e Moradia foi retomada, com a publicação de dois editais 
complementares. A seleção havia sido suspensa no dia 18 de março, 
devido à pandemia de Covid-19. 
 
 
 
 
 

06/07/2020 – Unemat aprova oferta de Ensino Remoto 
Emergencial, enquanto durar pandemia 

 

Em caráter excepcional, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Conepe) aprovou a oferta de componentes curriculares por meio de 
tecnologia da informação e comunicação, meios digitais e demais 
modalidades remotas, de forma emergencial, enquanto durar a 
situação de pandemia do novo Coronavírus. As resoluções foram 
aprovadas, após intensos debates, realizados de forma online.  
 
 
 
 

13/07/2020 – Unemat inicia pagamento de 382 auxílios 
alimentação e 373 esse mês 

 
Os acadêmicos aprovados no edital nº. 001/2020 – Unemat/Prae para 
concessão de auxílio alimentação e moradia começam a receber os 
recursos a partir do mês de julho. O benefício é de R$280 para Auxílio 
Moradia e R$200 para Auxílio Alimentação, representando um 
investimento mensal a Universidade na ordem de R$ 180.840,00 para 
assistência estudantil 
 
 
 
 

21/07/2020 – Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e estudantes 
definem política de inclusão digital da Unemat 

 

A PRAE e os estudantes da Unemat reuniram-se para discutir uma 
política de inclusão digital para o Ensino Remoto Emergencial (ERE). 
Por meio do edital serão concedidos chips de dados com pacote de 10 
gigabytes, tendo como critérios a vulnerabilidade socioeconômica, 
priorizando alunos que já recebem auxílio alimentação e moradia. 
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22/07/2020 – Política de inclusão digital da Unemat atende alunos 

em vulnerabilidade socioeconômica 

 
A Unemat publicou o Edital de Auxílio Inclusão Digital para concessão 
de um chip com pacote de dados de 10 gigabytes para os acadêmicos 
em vulnerabilidade socioeconômica. São considerados vulneráveis os 
estudantes com renda per capita de até um salário mínimo e meio, 
conforme Política Nacional de Assistência ao Estudante. 
 
 
 

28/07/2020 – Prorrogado período de inscrição para Auxílio 
Remoto Emergencial 

 
Serão aceitas as inscrições ao Edital de Auxílio para Inclusão 
Digital para concessão de um chip com pacote de dados, destinado a 

acadêmicos em vulnerabilidade socioeconômica cursarem as 
disciplinas oferecias por meio do Ensino Remoto Emergencial. O 
processo de seleção será online com banca mista da equipe da Prae, 
da Comissão de Assuntos Estudantis (CAE) e da Comissão 
Organizadora Local dos Auxílios Alimentação e Moradia e das 
representações estudantis. 
 
 
 
 
06/08/2020 – Unemat divulga resultado de seleção do Auxílio para 

Inclusão Digital 
 

A Unemat divulgou o resultado preliminar do processo de seleção para 
a concessão do Auxílio Inclusão Digital. Neste primeiro ciclo de 
inscrições, foram 754 inscritos, sendo 635 acadêmicos vinculados ao 
campus, 24 vinculados aos polos de ensino a distância e 95 
acadêmicos vinculados aos núcleos pedagógicos da instituição.  

 
 
 
 

05/10/2020 – Unemat promove 1º Torneio virtual de League of 
Legends 

 

O 1º Torneio de LoL será realizado no período de 23 de outubro a 1 
de dezembro, com disputas de equipes entre os campus da 
universidade. O torneio é 100% online e gratuito. O torneio tem por 
finalidade desenvolver o intercâmbio esportivo, recreativo e social 
entre os participantes e promover a prática esportiva como 
instrumento para a formação humana do indivíduo.  

 
 
03/12/2020 – Sinop vence 1º Torneio Virtual de League of Legends 

da Unemat 
 

A equipe de Sinop foi a campeã o 1º Torneio Virtual da Unemat do 
jogo League of Legends (LoL). Sinop recebeu o ouro após derrotar a 
equipe de Barra do Bugres na grande final. Alto Araguaia conquistou a 
terceira colocação. 
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