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PARÂMETROS PARA ANÁLISE DAS DIMENSÕES DE ACORDO COM 
ESTUDO DESENVOLVIDO NO PDI-2008/1014 UNEMAT 

Anexo I 

Dimensão 1 – A missão e o PDI  

Missão 

Levar a educação superior ao interior do Estado de Mato Grosso por 
intermédio de cursos e programas especiais e com características próprias. 
Norteiam a missão institucional os princípios da autonomia didático-científica, 
administrativa, disciplinar e de gestão financeira e patrimonial, de origem 
constitucional, ensejando a viva democracia e a liberdade de pensamento e 
expressão, imprescindíveis para uma convivência harmoniosa. (PDI 2008-2014, 
p.40) 

Propósito 

É desenvolver ações indissociáveis de ensino, pesquisa e extensão para a 
produção, preservação e socialização do saber, de forma a promover a elevação 
sociocultural e a melhoria técnico-profissional da população por ela atendida, tendo 
como eixo norteador a inclusão social e o crescimento sustentado de Mato Grosso. 
(PDI 2008-2014, p.41) 

Compromisso  

Atender as necessidades das comunidades onde está inserida com a efetiva 
prestação de serviços educacionais gratuitos, sendo, em algumas regiões 
geoeducacionais, a única possibilidade para alunos concluintes do ensino médio e 
profissionalizante da educação sem a qualificação necessária para continuarem 
seus estudos e, consequentemente, garantirem um futuro melhor. (PDI 2008-2014, 
p.41) 

Finalidades 

Conforme o artigo 3º do Estatuto são fins da UNEMAT: 
I. garantir a ambiência para produção e a difusão do conhecimento através 

do ensino, da pesquisa e extensão em suas diferentes modalidades e formas de 
promoção; 

II. promover, através de suas atividades fins, a igualdade social e a 
solidariedade; 

III. promover o estudo da sustentabilidade, garantindo ampla aplicação do 
conhecimento adquirido; 

IV. promover ações que conjuguem a igualdade e equidade de gênero, etnia 
e credo, como pré-requisitos para a emancipação humana; 
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V. fortalecer a democracia em todos os níveis, principalmente no que se 
refere à participação da comunidade acadêmica na tomada de decisões e nos 
resultados alcançados; 

VI. garantir a articulação com outros níveis e modalidades de ensino; 
VII. promover o debate concernente às políticas públicas desenvolvidas nas 

mais diversas esferas da sociedade; 
VIII. trabalhar em regime de cooperação com organismos e instituições que 

promovam a eqüidade social e a qualidade de vida; 
IX. valorizar, através do ensino, pesquisa e extensão, a integração entre o 

saber e o mundo do trabalho; 
X. promover políticas de desenvolvimento de pessoal; 
XI. ministrar o ensino superior visando à formação de profissionais 

capacitados ao exercício da investigação e do magistério em todas as áreas do 
conhecimento; 

XII. promover e fortalecer a ciência, a tecnologia, a cultura, a arte e o esporte 
na Instituição através das práticas do ensino, pesquisa e extensão nos mais diversos 
campos do saber; 

XIII. contribuir para o processo de desenvolvimento regional e nacional, 
realizando estudos sistêmicos de seus problemas e de suas potencialidades, 
orientando a formação de profissionais de acordo com as especificidades; 

XIV. promover, nos termos da lei, o ensino público em todos os seus 
preceitos e prerrogativas; 

XV. promover a extensão, aberta a participação, numa relação dialógica com 
a sociedade, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação 
cultural e da pesquisa científica e tecnológica; 

XVI. promover a avaliação processual, permanente e sistêmica de suas 
atividades, considerando a participação da sociedade e da comunidade interna, 
visando à qualidade e a relevância social, acadêmica, científica e cultural; 

XVII. promover a integração e cooperação entre os povos através de suas 
atividades fins; 

XVIII. oferecer serviços de radiodifusão sonora e imagens, sem finalidade 
comercial, com fins exclusivamente educativos e culturais. (PDI 2008-2014, p.42) 

Visão de futuro 

Alcançar padrão de excelência acadêmica e tornar-se referência local, 
regional, nacional e internacional nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
consolidando-se como instituição multicampi e firmando-se como suporte de 
excelência para as demandas sociopolíticas de um Estado economicamente viável, 
ambientalmente justo e socialmente seguro. (PDI 2008-2014, p.43) 
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Objetivos 

a) Ministrar ensino superior em diferentes campos do conhecimento 
humano; 

b) Estender à sociedade serviços indissociáveis de ensino, pesquisa e 
extensão; 

c) Promover a assimilação dos valores culturais, desenvolver o espírito 
crítico e difundir os conhecimentos por todos os meios ao alcance da Universidade; 

d) Inserir e intervir na sociedade, identificando os problemas sociais, na 
busca de alternativas relevantes para o homem realizar-se como pessoa e 
coletividade; 

e) Garantir o acesso ao conhecimento cultural-científico e a participação de 
toda a população no processo de desenvolvimento social, com perspectiva à 
melhoria da qualidade de vida; 

f) Desenvolver pesquisas que apontem para o melhor aproveitamento 
sustentado dos recursos naturais e para a formulação de políticas alternativas de 
sobrevivência; 

g) Gerar conhecimentos necessários ao desenvolvimento de Mato Grosso, 
respeitando as características socioambientais, de forma a contribuir para o 
desenvolvimento científico-tecnológico; 

h) Promover a compreensão e cooperação internacional; 

i) Qualificar professores em nível superior para atuarem no ensino 
fundamental e médio; 

j) Alicerçar a base humana regional, na afirmação de melhores condições de 
vida da população e na garantia dos padrões éticos de justiça e equidade. (PDI 
2008-2014, p.44) 
 


