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ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2019  
CONSELHO CURADOR – CONCUR 

Cáceres/MT, 01 de agosto de 2019 

Ao primeiro dia de agosto de dois mil dezenove, às nove horas e trinta minutos, na sala de 
reuniões da Sede Administrativa da Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, situado 
na Avenida Tancredo Neves, número 1095, bairro Cavalhada III, em Cáceres-MT, foi realizada a 
Sessão Solene do Conselho Curador – CONCUR, da Universidade do Estado de Mato Grosso 
“Carlos Alberto Reyes Maldonado” – UNEMAT; sob a presidência do professor Rodrigo Bruno 
Zanin, conselheiros presentes, e secretariada por Diego Alves da Rocha. 

Conselheiros 
Presentes 
CONCUR 

Rodrigo Bruno Zanin (Reitor da UNEMAT), Francisco Lledo (Representante Titular 
da Reitoria), Luiz Wanderlei dos Santos (Representante Titular das Classes de 
Empregados de Âmbito Estadual), Luiz Fernando Caldeira Ribeiro (Pró-Reitor de 
Tecnologia e Informação), Ricardo keichi Umetsu (Pró-Reitor de Gestão e 
Finanças), Luiz Jorge Brasilino da Silva (Representante Titular do Segmento 
Docente), Anderson Marques do Amaral (Representante suplente docente), 
Guilherme Angerames Rodrigues Vargas (Representante Titular dos PTES) e 
Daniel Ferraz Bühler (Diretor administrativo de orçamento). 

Ausências 
Justificadas 

Fátima Araújo Bossamai (representante titular da SECITEC), João Cleito Oliveira 
Souza (Representante suplente dos PTES), e Mateus Eduardo Flor da Rosa 
(Representante titular dos discentes). 

Apresentação/ 
Discussão 

O presidente do conselho, Prof. Rodrigo Bruno Zanin, consulta o quorum, e 
constata a presença suficiente de conselheiros. Agradece a presença de todos e 
inicia a sessão, que será regida em conformidade com a resolução 003/2010-
CONCUR. Ato contínuo, a mesa foi aberta para discussão sobre o 
contingenciamento e seus reflexos no corrente ano, e após isso traria à baila as 
questões a serem votadas pelos conselheiros, invertendo, dessa forma, a pauta. A 
vice-reitora não estava presente devido a outro compromisso na educação 
indígena. Logo em seguida, o presidente menciona as eleições dos conselhos 
superiores CONCUR, CONSUNI, CONEPE, COPAD, CPA e Conselho 
Administrativo da FAESPE, e comenta sobre o que foi acordado com o sindicato 
dos profissionais técnicos de ensino superior e foi discutido em congresso, a 
paridade de votos nos conselhos superiores, no entanto, para que haja mudança 
primeiramente têm de alterar o estatuto da universidade, assim como discutir o 
formato de recomposição para um novo conselho. E mudança dessa magnitude 
deve passar pelo conselho estadual de educação para se tornar vigente. Além 
disso, afirmou que esse é o posicionamento da gestão, respeitar a decisão dos 
congressos e dos conselhos superiores. O pró-reitor de gestão financeira, Prof. 
Ricardo Keichi Umetsu, fez explanação sobre a questão orçamentária e 
contingenciamento pelo governo do estado. Destaca principalmente o impacto dos 
restos a pagar de 2018 ainda não liquidados que comprometem o orçamento do 
ano de 2019, grande parte por conta de emendas parlamentares estaduais que 
não foram pagas. Além disso, no início do ano foi publicado decreto de estado de 
calamidade, que contingenciou o repasse à Universidade do Estado de Mato 
Grosso que atingiu o grupo 3, referente a custeio. No grupo 4, que são os 
investimentos e grupo 5 que são inversões financeiras, não houve nenhum 
repasse do governo. Por fim, informou que a pró-reitoria de gestão financeira 
protocolou ofício na secretaria de fazenda com pedido de aumento de cota 
repassada mensalmente à Universidade, porém a expectativa é de que o pedido 
não seja acatado. Nesse sentido, o presidente informou que emendas 
parlamentares estaduais à Universidade do Estado de Mato Grosso não foram 
pagas em 2019, e em decorrência disso houve o cancelamento da jornada 
científica e eventos derivados no segundo semestre. Eventos estes que já estavam 
previstos no calendário da universidade, mas as condições financeiras não 
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permitiram que fossem realizadas. Seguindo os trabalhos, o diretor administrativo 
de orçamento, Daniel Ferraz Bühler, faz explanação sobre a execução 
orçamentária de 2019, bem como sobre receitas e despesas, e sobre as fontes 
orçamentárias para pagamento/investimento. Desde de 2013, a Universidade tem 
a sua receita vinculado a receita estadual liquida do estado, que é flutuante, 
depende da arrecadação auferida mensalmente. Nesse sentido, fez demonstração 
da receita corrente líquida do estado de Mato Grosso, referente ao ano de 2018 e 
2019, a qual o orçamento da Universidade é vinculada. A partir de 2018 o 
orçamento é de 2,5%, após um aumento de 0,1% ao ano desde 2013. E além dos 
cursos já em execução, constatou-se a regulamentação de novos cursos de 
graduação e pós-graduação, e consequente aumento de alunos, enquanto a folha 
de pagamento foi reduzida. Do ponto de vista orçamentário, para a universidade, a 
situação desde do começo do ano é de melhora, apesar do contingenciamento. 
Pelo planejamento, o orçamento da universidade tem garantia até o mês de 
novembro do corrente ano. E que em suma, o percentual de contingenciamento, 
como um todo, teve impacto de 5,97%. Prof. Luiz Jorge, representante titular do 
segmento docente, faz fala no sentido da importância sobre informar e coletivizar a 
discussão orçamentária e sobre o contingenciamento na Universidade do Estado 
de Mato Grosso para sociedade e a população em geral. Guilherme Vargas 
explana sobre a questão da universidade trabalhar com um orçamento aquém do 
previsto pela quantidade de cursos, discentes, mestres e doutores em todo o 
Estado de Mato Grosso, e a importância disso para a sociedade. Não apenas 
custos orçamentários, mas também humano. Prof. Anderson Marques Amaral faz 
adendo e destaca a quanto tempo a universidade tem praticamente o mesmo 
orçamento, enquanto teve inauguração de novos câmpus, novos cursos, tanto de 
pós-graduação como graduação, ou seja, trabalha com um orçamento apertado, 
enquanto tem que fazer manutenção, aumento de cursos e demais custos. Luiz 
Fernando faz apresentação do plano plurianual da Universidade do Estado de 
Mato Grosso. Destaca que na gestão anterior, o qual era o nome era 
“fortalecimento do ensino superior no Estado de Mato Grosso”, o prazo era de um 
ano em decorrência da implantação, e agora é de quatro anos. Na atual gestão 
nome do PPA é “Consolidação do ensino superior para desenvolvimento do estado 
de Mato Grosso”. Os objetivos do plano são: buscar excelência no ensino superior, 
no sentido de aumentar a qualidade dos cursos de graduação; consolidar políticas 
de ensino e inovação nos programas de pós-graduação; fortalecer a política de 
extensão na relação da sociedade com a universidade; políticas para possibilitar a 
inclusão, permanência e diminuir evasão dos acadêmicos; proporcionar melhorias 
na política de gestão, desenvolvimento e recrutamento de pessoas. 
Posteriormente, comenta sobre o planejamento orçamentário repassado pelo 
Estado, e a previsão de investimentos em obras, ensino, pesquisa e extensão. 
Ainda, a respeito da distribuição do orçamento da Universidade do Estado de Mato 
Grosso, 79,07% fica a cargo da folha de pagamento, 17,94% de ODC, 2.25% de 
investimento e 0,11% de inversão. A nível de informação, faz comparativo com 
outras universidades, a Unicamp tem o percentual de 92,59% de folha pagamento 
e a USP, foi a 84%. O presidente fez um adendo citando que as três universidades 
paulistas passaram por uma readequação por quatro anos, para diminuir o gasto 
em folha principalmente. E por fim, o plano plurianual foi encaminhado à secretaria 
de planejamento para ser integrado ao plano estadual. Encerrada as explanações, 
passou-se a leitura e votação das pautas. 

1. Homologação da ata da Sessão Solene Conjunta de 2018. 

Apresentação e 
discussão 

Foi apresentada a ata para apreciação, arguição e votação. 

Votação Aprovado por unanimidade. 
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Observação Não houve observações. 

2. Homologação da ata da Primeira Sessão Ordinária de 2018. 

Apresentação e 
discussão 

Foi apresentada a ata para apreciação, arguição e votação. 

Votação  04 votos favoráveis; 01 abstenção. 

Observações 
Luiz Jorge optou pela abstenção, uma vez que não participou desta sessão 
ordinária. 

3. Homologação das resoluções ad referendum n. 001 a 040/2019 do CONCUR. 

Apresentação e 
discussão 

Foi apresentado a forma como as doações se dão, após posto a apreciação, 
arguição e votação. As resoluções ad referendum foram homologas como segue: 
-  001/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Câmpus de Nova Mutum 
- 002/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Câmpus de Sinop 
- 003/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Câmpus de Sinop 
- 004/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Câmpus de Sinop 
- 005/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Câmpus de Sinop 
- 006/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Câmpus de Sinop 
- 007/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Câmpus de Sinop 
- 008/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Câmpus de Sinop 
- 009/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Câmpus de Alto Araguaia 
- 010/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Câmpus de Sinop 
- 011/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Câmpus de Sinop 
- 012/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Câmpus de Sinop 
- 013/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Câmpus de Sinop 
- 014/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Câmpus de Sinop  
- 015/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Sede Administrativa 
- 016/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Câmpus de Alto Araguaia 
- 017/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Câmpus de Sinop  
- 018/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Sede Administrativa 
- 019/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Câmpus de Tangará da 
Serra 
- 020/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Câmpus de Sinop 
- 021/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Câmpus de Sinop 
- 022/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Câmpus de Sinop 
- 023/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Câmpus de Sinop 
- 024/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Sede Administrativa 
- 025/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Câmpus de Alto Araguaia 
- 026/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Câmpus de Alto Araguaia 
- 027/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Câmpus de Sinop 
- 028/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Câmpus de Sinop 
- 029/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Câmpus de Sinop 
- 030/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Câmpus de Sinop 
- 031/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Câmpus de Sinop 
- 032/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Câmpus de Sinop 
- 033/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Câmpus de Nova Mutum  
- 034/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Câmpus de Nova Mutum 
- 035/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Câmpus de Nova Mutum 
- 036/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Câmpus de Nova Mutum 
- 037/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Sede Administrativa 
- 038/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Sede Administrativa 
- 039/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Câmpus de Nova Mutum 
- 040/2019 Recepciona a doação de bens à UNEMAT - Câmpus de Tangará da 
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Serra 

Votação Aprovação por unanimidade. 

Observação 

Guilherme questionou a natureza das doações, e o presidente explicou que a 
grande maioria é decorrente de projetos de pesquisa de docentes da Universidade 
do Estado de Mato Grosso, e o supervisor do patrimônio Carlos Amorim, que 
estava presente no momento, explicou toda a tramitação do processo de doação 
de bens móveis, e que existe uma comissão de avaliação que analise o bem e sua 
condição de uso e valor, antes de proceder com a incorporação, e que todos estão 
em bom estado de conservação. 

4. Homologação da Resolução ad referendum nº 041/2019 – que trata da constituição de uma 
comissão para conduzir o processo eleitoral para eleição dos conselheiros do conselho administrativo 
da FAESPE. 

Apresentação e 
discussão 

Foi apresentada a resolução para homologação. Após apreciação, arguição e 
votação foi aprovada. 

Votação Aprovada por unanimidade. 

Observação 
Foi explicado aos presentes que essa resolução é especificamente para o edital de 
eleição de conselheiros do conselho administrativo da FAESPE 

5. Homologação dos convênios e contratos de cooperação técnica para manutenção dos 
cursos de graduação e pós-graduação, bem como demais atividades exercidas pela UNEMAT. 

Apresentação e 
discussão 

O pró-reitor de gestão financeira, Ricardo Umetsu, fez explanação sobre convênios 
com o Estado, onde existe contrapartida, e demais convênios sem nenhum ônus 
financeiro, como Ministério Público, Universidade do Estado de São Paulo, e 
também firmados com vários municípios do estado de mato grosso, dentre eles, 
Brasnorte, Água Boa, Comodoro, Campos de Júlio, Juara e Nova Xavantina. Após 
foi posto para arguição e votação. 

Votação  Aprovado por unanimidade. 

Observação Não houve observações. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a sessão e eu, Diego Alves da 
Rocha, lavrei a presente ata, que depois de aprovada pelos conselheiros, segue devidamente 
assinada. 

 


