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APRESENTAÇÃO 
 

O Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação da UFMT reconhece e defende 

a consulta democrática a reitoria desta Universidade, como uma das mais importantes ferramentas no 

exercício da autonomia e democracia.  

O momento de consulta possibilita aos futuros gestores um contato direto com a comunidade 

universitária, que deveria ser uma constante na vida universitária e não apenas em momento de consulta ou 

quando as entidades reivindicam. O debate de ideias é para a Universidade um dos pilares da sua existência, 

que é o exercício permanente da democracia.  

Nossas proposições objetivam contribuir com a construção do plano da próxima gestão da UFMT, 

caso os senhores (as) candidatos (as) entenderem pertinentes. A expectativa do conjunto da categoria é de 

que as propostas e reivindicações aqui elencadas ajudem a nortear a nova administração no fortalecimento 

de uma universidade pública, gratuita, democrática e socialmente referenciada para conjunto da população, 

em particular àqueles (as) que ainda encontram-se excluídos dos direitos da cidadania. 

Cabe destacar que a Pauta de Reivindicações Internas em negociação com a reitoria, com 

demandas de todos os campi e Hospital Universitário ainda encontra-se em debate com a administração da 

UFMT, já atualizada pelo Sindicato, que apresentou argumentos, no momento da Greve de 2015, às 

respostas da administração, que esperamos seja considerado por Vossa Senhoria.  

Antecipamos nossos agradecimentos ao aceite de nosso convite para o dia 15 de fevereiro, às 14 

horas no auditório do ISC e desejamos que a UFMT e sua comunidade se fortaleça com os resultados da 

consulta. 

Dentre os eixos destacados abaixo, queremos reforçar a nossa concepção de um item prioritário da 

pauta dessa categoria, tanto em nível local quanto nacional, que é a Jornada Contínua.   

A UFMT, a exemplo de outras instituições, deve buscar alternativas para otimizar a Política de Gestão 

de Pessoas e tornar mais eficaz a prestação de serviços à comunidade interna e externa, ampliando o 

atendimento para jornada ininterrupta de trabalho.  O produto dessa política propiciará ampliação na 

qualidade do atendimento e qualidade de vida aos trabalhadores. Ganha instituição!!! Ganha o (a) 

trabalhador (a)!!! 

A UFMT mantida através de impostos precisa, também, ser vanguarda na política de gestão de 

pessoas e de atendimento aos usuários da instituição, devolvendo a sociedade o seu investimento. 

Diagnóstico levantado pelo sindicato, após ouvir a comunidade técnico-administrativa, docentes e estudantes, 
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identificou que um trabalhador ou estudante tem dificuldade de ser acolhido e ver atendidas suas demandas, 

pois geralmente os setores de atendimento ao público estão fechados nos horários de almoço e entre os 

turnos de trabalho.  

A jornada contínua proporcionará a Universidade permanecer sempre à disposição da comunidade, 

interna e externa, com horário de atendimento expandido, em no mínimo 12 horas ininterruptas. Além disso, 

essa implantação traria enormes benefícios à saúde dos trabalhadores técnico-administrativos, que teriam 

mais tempo para se dedicar à formação e ao lazer, trabalhando mais satisfeitos, tornando-se mais produtivos. 

A Jornada Contínua é legal, prevista na legislação e só depende de uma ação administrativa da reitoria, 

compartilhando com os trabalhadores (as) técnico-administrativo o êxito dessa implementação. 
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I. GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 

1.1. FUNCIONAMENTO DO CONSUNI 

• Definição de calendário ordinário para reunião dos conselhos superiores da UFMT, em especial o CONSUNI, 

mesmo nos momentos de greve. 

• Dar cumprimento ao dispositivo estatutário no tocante às funções dos conselhos superiores, bem como a 

obrigatoriedade de reuniões ordinárias e extraordinárias. 

• Garantir uma representação dos trabalhadores aposentados técnico-administrativos e docentes no CONSUNI. 

 

Argumentos: Observa-se que as políticas universitárias estão sendo construídas em instâncias 

administrativas da UFMT, não passando pelo Conselho Superior, deixando o CONSUNI em segundo 

plano.  Na opinião do sindicato o CONSUNI, a exemplo do CONSEPE, deve ter uma Agenda de reuniões 

ordinárias, e as extraordinárias quando necessário, par debater as políticas institucionais, respeitando o 

estatuto da UFMT. 

1.2. ASSEMBLEIA ANUAL UNIVERSITÁRIA 

• Aplicar o dispositivo do estatuto da Universidade realizando Assembleia Anual Universitária, na qual 

seriam convocados todos os órgãos colegiados de representação da Universidade em todas as 

instâncias, e representação dos segmentos (ADUFMAT, DCE, SINTUF-MT), a partir de formatação 

construída com a participação das entidades representativas. 

 

Argumentos: A Universidade é o lócus privilegiado para o debate de ideias. A realização de Assembleia 

Universitária oportunizará uma proximidade da gestão com a comunidade universitária, discutindo os 

encaminhamentos da gestão, compartilhando a gestão, apresentando os óbices para execução dos projetos 

enfrentados pela gestão, a partir da leitura da conjuntura interna e externa. 

1.3. ESTATUTO E REGIMENTO 

• Constituir uma comissão com representação dos colegiados superiores, para coordenar o processo 

de reforma do Estatuto da UFMT, tanto do ponto de vista de sua estrutura administrativa quanto 

acadêmica. 
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• Elaborar propostas pela comissão a serem debatidas em audiências públicas nos diversos setores da 

Universidade, antes de submetê-las ao Conselho Universitário. 

• Construir o Regimento Geral da Universidade, após reformulação do Estatuto. 

• Debater a adequação dos regimentos dos institutos e faculdades ao regimento geral da UFMT. 

 

Argumentos: A UFMT do século XXI evoluiu. Criada originalmente com uma concepção comprometida com 

o meio onde se encontra inserida, evocou a marca desafiante da “UNISELVA”, cuja meta estava vinculada a 

um Projeto Político Pedagógico baseado no meio ambiente onde se encontrava inserida. Hoje não tem 

expresso em suas políticas atuais essa concepção, para tanto é urgente a discussão da reforma do Estatuto 

atual e construção de Regimento Geral, articulado e comprometido com a realidade e vocação regional. Essa 

ferramenta deve induzir as mudanças que possam ser geradas a partir dos novos avanços da Universidade.  

Compreendemos que o Estatuto, o Regimento e o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI são 

os documentos estratégicos norteadores no encaminhamento das ações acadêmicas e administrativas da 

Universidade.  

Muitas mudanças têm acontecido na UFMT desde a realização da última adequação (sem debate) do 

seu Estatuto, com surgimento de novas estruturas sem seguir padrões previamente descritos. O organograma 

estrutural da UFMT é complexo e desconhecido pela comunidade. Da mesma forma, as funções, cargos 

administrativos e representatividade dessas estruturas nos órgãos deliberativos devem ser de amplo 

conhecimento da comunidade universitário e compatível com a missão, dimensão e atribuições na 

Universidade. Além disso, ainda convivemos com a inexistência de um regimento geral. 

1.4. FÓRUM ENVOLVENDO A COMUNIDADE EXTERNA 

• A Universidade precisa organizar espaços formais de debates com a sociedade, envolvendo todas as 

áreas de ensino, pesquisa e extensão. A composição do Fórum deve ter a participação de 

representação da sociedade civil organizada, cujo formato deve ser debatido e deliberado no 

CONSUNI. 

 

Argumentos: A UFMT deve ampliar seus espaços de ressonância com a sociedade.  É necessário que a 

Universidade abra suas portas, não apenas através de projetos de extensão ou de programas pontuais de 

acesso, mas, também, ouvindo a comunidade externa através de suas mais diversas formatações e 

representações, bem como por ocasião da definição de suas metas de gestão. 
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1.5. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

• A construção do Orçamento Participativo propiciará à gestão a socialização de responsabilidades na 

execução do mesmo. 

 

Argumentos: Em um cenário de contingenciamento orçamentário, o envolvimento da comunidade acerca da 

definição das prioridades de investimentos na instituição, contribuirá com a superação da visão fragmentada 

da gestão e da disputa de orçamento sem analisar a prioridade global da instituição.  

1.6. DIAGNÓSTICO DO PDI 

• Incluir metas e rumos institucionais diante dos cenários local e nacional, que prevejam a avaliação 

anual do PDI, identificando o que foi cumprido, os entraves enfrentados e sua readequação a luz da 

conjuntura.  Esse trabalho seria preliminar a aprovação do próximo PDI e seria desenvolvido por uma 

Comissão constituída pelo CONSUNI. 

• Estabelecer ações para divulgação do PDI, para que se estabeleça uma cultura de acompanhamento 

do Plano como parâmetro de gestão. 

 

Argumentos: O Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade não deve se limitar a uma peça 

burocrática. O PDI é uma ferramenta dinâmica e para ser eficaz deve ser acompanhada, avaliada e 

redimensionada. Portanto as alterações no transcorrer de sua aplicação são possíveis e necessárias, visando 

sempre o cumprimento da missão da Universidade. 

1.7.  PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

• A elaboração do Planejamento Estratégico, ouvindo todas as unidades da universidade (acadêmicas 

e administrativas) como base para a definição do PDI, superará a forma de construção burocrática, 

atualmente centralizado na Pró-reitora de Planejamento, e aprovado no CONSUNI, sem um debate 

amplo e democrático. 

 

Argumento: O exercício do planejamento estratégico de forma participativa em nossa Universidade nunca foi 

proposto como plataforma de gestão. O envolvimento da comunidade na construção de programas e políticas 

de gestão, além de democratizar a gestão, socializa responsabilidades, enriquece a gestão, e abarca a 

diversidade de opiniões relacionadas ao Programa da Chapa vencedora. 
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1.8. OUVIDORIA 

• Garantir a escolha do ouvidor da UFMT. Dar encaminhamentos as resoluções do CONSUNI acerca 

dessa questão.  

 

Argumentos: A Ouvidoria na UFMT sempre foi secundarizada.  Se de fato a gestão entende como importante 

dialogar com a comunidade, oportunizando a sua participação efetiva, compartilhando a gestão, a Ouvidoria 

na instituição tem um papel estratégico, que deve ser implantada dentro da importância da mesma, fazendo 

desse setor um espaço de denúncias, sugestões, críticas e construção participativa da Universidade. 

  



 

Página 9 de 27 

 
 

II. POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

2.1. JORNADA CONTÍNUA DE TRABALHO 

• Institucionalizar a Jornada Contínua de trabalho na Universidade. 

• Identificar as unidades acadêmico/administrativas da UFMT que dado a sua natureza, necessita de 

jornada ininterrupta de trabalho. 

• Redimensionar a Força de Trabalho na UFMT, para identificar as necessidades setoriais. 

 

Argumentos: A flexibilização da Jornada de Trabalho na UFMT é uma necessidade, por vários motivos já 

apresentados pelo movimento representativo dos trabalhadores técnico-administrativos, envolvendo a 

qualidade do trabalho e a qualidade de vida do trabalhador. A UFMT - por constituir-se em uma instituição 

diferenciada das demais instituições públicas, considerando a especificidade dos usuários da mesma, tem na 

jornada ininterrupta de trabalho uma ferramenta para ampliar o atendimento à comunidade que procura a 

Universidade.  

O segmento estudantil, nos horários de intervalo, busca a complementação de sua formação nos 

laboratórios, núcleos de pesquisas, e informações nas coordenações respectivas, ou mesmo busca de 

documentos, desde o setor de protocolo aos demais setores que possuem interface com o objeto desejado, 

sem respostas. Como esses setores estão fechados, precisam ficar a espera, prejudicando inclusive a sua 

disponibilidade para outra atividade. O mesmo ocorre com docentes e a própria categoria. A jornada contínua 

otimizaria os trabalhos desenvolvidos na Universidade, tanto é verdade, que várias instituições públicas, 

inclusive o MEC, já implementaram esse modelo de jornada. Em vários casos ocorrem que os trabalhadores 

técnico-administrativos estão dentro do setor com portas fechadas, por uma obrigatoriedade de cumprimento 

de uma determinada jornada, que não dialoga com a necessidade da instituição, considerando a natureza e 

perfil da mesma. 

2.2. CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO  

• Definir no CONSUNI calendário anual, com ampla divulgação, das datas de apresentação e 

aprovação do Plano Anual de Capacitação, garantindo a previsão no orçamento anual dos recursos 

necessários para o desenvolvimento dos Programas. 

• Prestar contas dos recursos utilizados anualmente para os Programas de Capacitação. 
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• Democratizar o acesso a programas de capacitação, dirigidos à profissionalização e qualificação dos 

trabalhadores dos campi do interior, utilizando metodologias da educação à distância. 

• Ampliar dos Programas de Capacitação em parceria com o Sindicato. 

• Organizar cursos para área de gestão, com foco na modernização e eficácia da gestão acadêmica e 

administrativa da UFMT. 

• Oferecer cursos para formação de gestores para a UFMT. 

• Criar o Mestrado Profissional para os técnicos-administrativos em educação. 

 

Argumentos: Houve um avanço nas políticas de capacitação para os trabalhadores técnico-administrativos a 

partir da aprovação do plano de capacitação da UFMT, que contou com o envolvimento do sindicato.  No 

entanto ainda não há uma cultura institucional quanto à importância da capacitação e a necessidade da 

construção de planejamento anual das necessidades setoriais.  Há uma falta de sintonia entre a Coordenação 

de Desenvolvimento Humano - CDH e as unidades acadêmicas e administrativas nesse quesito, bem como 

um desconhecimento por parte do trabalhador quanto às políticas institucionais aprovadas nesse sentido.  

Portanto há necessidade da abertura de um ciclo de debates, envolvendo os trabalhadores e 

gestores, visando ampliar o entendimento acerca do Plano de Capacitação e a importância da capacitação do 

técnico-administrativo para o cumprimento da missão da Universidade. 

2.3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

• Debater o atual modelo visando aprimorá-lo, garantindo o ciclo avaliatório, de acordo com a 

concepção da carreira. 

 

Argumentos: A avaliação é uma ferramenta importante para identificar as “fraquezas e fortalezas” na política 

de gestão de pessoas. Essa envolve desde o trabalhador ao gestor, necessitando para tanto, no momento da 

avaliação, também avaliar o gestor, pois as vezes o problema na equipe ou do trabalhador, quanto ao 

cumprimento das suas funções com eficácia, não está localizado apenas no trabalhador. O gestor tem um 

papel preponderante no sucesso das atividades do setor sob sua responsabilidade.  

2.4. DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL 

• Finalização do (re) dimensionamento de pessoal - definição de calendário definitivo.  

 

Argumentos: A UFMT ainda não ultimou o trabalho, conforme Portaria emitida pela Reitoria. O trabalho final 

ainda precisa ser pautado no CONSUNI - pelo menos para conhecimento e anuência da metodologia pelos 
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conselheiros.   A falta de continuidade e finalização dos trabalhos demandados pela Reitoria fragiliza todas as 

ações da CDH. Decorre daí a inexistência de uma Política eficiente de gestão de pessoas. O 

dimensionamento é uma ferramenta na otimização da política de capacitação, jornada contínua, avaliação, 

qualidade de vida etc.. 

2.5. REMOÇÃO INTERNA DE PESSOAL 

• Elaborar política, em parceria com o Sindicato, de publicação de editais de remoção interna, a 

exemplo de outras IFES. 

 

Argumentos: A remoção interna na UFMT é feita a partir do desejo individual, com autorização dos órgãos 

competentes. A Remoção é um direito, mas deve ser regulamentado, assegurando os interesses da 

instituição e do trabalhador.  

2.6. SAÚDE DO TRABALHADOR 

• Discutir a implementação do SIASS. 

• Implantar a CISSP 

• Desenvolver programas de atenção básica com caráter preventivo e educativo acerca da saúde do 

trabalhador. 

• Implantar rotinas sobre acidente de trabalho. 

• Criar políticas de combate ao assédio (moral, sexual, etc). 

• Envolver os setores afins para debater sobre assistência a saúde do Trabalhador, com os recursos 

destinados pelo Auxilio Saúde. 

• Debater com o SINTUF-MT alternativas para utilização do consultório odontológico para a 

comunidade universitária. 

 

Argumento: A atual estrutura da CASS não atende a função precípua de uma instituição com o porte da 

UFMT no tocante aos Programas de Saúde do Trabalhador, Qualidade de Vida e Programa de Prevenção de 

Acidentes de Trabalho. Não existe um paradigma definido nessa área no aspecto preventivo, educativo e nem 

curativo. As atividades da CASS são limitadas, pois não existem assistentes sociais e psicólogos suficientes 

para atendimento da comunidade, restringindo as atividades ali desenvolvidas. Além disso, é necessário 

amplo debate sobre a legislação pertinente ao SIASS, envolvendo a comunidade e a gestão, buscando 

condições objetivas para implementar os programas relativos ao mesmo.    
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2.7. CRECHE UNIVERSITÁRIA 

• Implantar creche na UFMT em parceria com a Prefeitura Municipal, como campo de estágio para os 

estudantes, oportunizando assim, o acesso aos trabalhadores e estudante desse benefício para seus 

filhos. 

 

Argumentos: O campus universitário é uma cidade, e muitos estudantes e trabalhadores ficam no campus 

mais de 12 horas diário. A cidade de Cuiabá cresce, acompanhado dos transtornos que as grandes cidades 

possuem, como trânsito congestionado, distâncias das moradias, etc. A creche no ambiente universitário, 

além de ser um campo de estágio para vários cursos, proporcionaria para os trabalhadores e estudantes 

maior qualidade no cumprimento de suas obrigações.   

2.8. DISFUNÇÃO 

• Dar tratamento digno aos trabalhadores em situação de disfunção. 

• Cumprir com os encaminhamentos da reunião entre a reitoria e o sindicato. 

 

Argumentos: A disfunção na UFMT foi criada a partir de iniciativa da própria administração, ao optar pela 

readaptação dos trabalhadores, (cujas funções foram terceirizadas e/ou cargos foram extintos), em outras 

atribuições, como auxiliar de laboratório, auxiliar administrativo, etc. A maioria desses trabalhadores está há 

mais de 15 anos desenvolvendo atribuições inerentes a esses cargos, e sendo capacitados para tal. Muitos 

com tempo para aposentadoria. 

A forma que a administração utilizou para remanejar os trabalhadores não observou essas 

peculiaridades. Após ação do Sindicato a reitoria deliberou que seria analisado caso a caso, visando o 

tratamento adequado que a situação requer. 

A expectativa do sindicato é que seja garantido esse direito, evitando o tratamento de pessoas como 

se fossem objetos. 

2.9. TERCEIRIZAÇÃO 

• Fazer um diagnóstico da terceirização na UFMT, bem como de suas condições de trabalho. 

 

Argumentos: A Universidade brasileira, dado a impossibilidade de concurso público para vários cargos 

extintos, tem buscado na terceirização a ocupação desses setores. No entanto as condições de trabalho em 
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vários casos são aviltantes, falta de cumprimento da legislação trabalhista, além do assédio presente nas 

relações com os encarregados.  

Temos observado que uma empresa está hegemonizando os serviços terceirizados na UFMT, o que 

causa preocupação, considerando as inúmeras denúncias que o sindicato recebe sobre essa Empresa no 

trato com seus trabalhadores. Essas denúncias não são oficializadas, pois se assim acontecer a demissão é 

sumária, sem direito a defesa. A UFMT, como espaço democrático, não pode ficar omissa diante dessas 

situações. O sindicato enviou documento a administração pedindo atenção a situação e a resposta foi 

burocrática, sem disposição para buscar, conjuntamente, uma amenização para as situações 

denunciadas.  Por isso, a ADUFMAT, o SINTUF-MT e o DCE, solicitam que o tema seja tratado com o rigor 

que merece, com debate aberto no CONSUNI. 

2.10. SEGURANÇA 

• Fazer diagnóstico da segurança na Universidade, considerando o conceito do que é Segurança 

Universitária. 

• Abrir concursos para o cargo de Vigilante, utilizando as vagas de aposentadoria e falecimentos. 

 

Argumentos: O cargo de vigilante não foi extinto.  Por isso é possível abrir concurso para as vagas 

existentes, oriundas de aposentadoria e falecimento. 
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III. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE 

 

3.1. CRIAÇÃO DE NÚCLEO ESTRATÉGICO DE PROJETOS 

• Constituição de Núcleo Estratégico, composto por Técnico-administrativos vinculado a Reitoria, para 

elaboração de projetos. 

 

Argumento: O núcleo, composto por técnico-administrativo com qualificação formal, seria responsável pela 

elaboração de projetos para subsidiar a gestão da Universidade. Atualmente na UFMT existe quadro de 

pessoal qualificado, lotados em setores e/ou funções que não aproveitam a sua formação. A diversidade da 

formação desses técnico-administrativos oportunizaria um núcleo que pensasse projetos estratégicos para a 

Universidade, que seriam demandadas as unidades administrativas e/ou acadêmicas pertinentes. 

3.2. PROGRAMAS DE ACESSIBILIDADE 

• Criação de instância administrativa que coordene ações para pessoas com necessidades especiais. 

 

Argumentos: O debate sobre essa temática tem oportunizado a criação de programas de acessibilidade, 

ainda sem repercussão institucional. Por isso avaliamos como importante a criação na estrutura da 

universidade de instâncias que tenham a função de atender e pensar políticas para essa área, envolvendo 

todos portadores de necessidades especiais dos três segmentos. 

3.3. ESTRUTURA DOS INSTITUTOS E FACULDADES 

• Abrir ciclo de debates quanto ao atual modelo departamentalizado. 

• Criar secretarias gerais nos Institutos e Faculdades. 

• Criar secretarias gerais para as Coordenações de Graduação e Pós-Graduação. 

 

Argumentos: Esse debate é antigo e está vinculada a concepção de estrutura acadêmica dos cursos da 

UFMT, cujo paradigma ainda é a estrutura departamentalizada. Essa visão compartimentalizada da produção 

do conhecimento e formação precisa ser superada. Da mesma forma, a cultura do “meu” funcionário, da 

“minha” secretária. . 
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3.4. PROAD/ PROPLAN/ PREFEITURA DO CAMPUS 

• Elaborar, no início da gestão, um diagnóstico da estrutura organizacional da PROAD e PROPLAN 

propondo reestruturação para as unidades, a partir do estudo (custo x benefício x qualidade) do 

funcionamento das atuais divisões, como por exemplo, Projetos e Obras; Projeto Arquitetura/ Elétrico/ 

Engenharia; Setor de Orçamentos; Setor de Fiscalização; Comissão Especial de Licitação; 

Manutenção de Instalações Físicas; Instalação e Manutenção; Almoxarifado; Infraestrutura, etc. 

• Criar a Divisão e/ou Gerência de Meio Ambiente (articulando questões relativas à água, esgoto, 

energia, etc). 

 

Argumentos: A estrutura da PROAD não acompanhou a evolução da UFMT. É necessário repensar a 

estrutura administrativa da Universidade visando otimizar essa área. Da mesma forma existem cargos de CD 

“desnecessários” aos limites das atribuições do setor. A Universidade deve pensar sua estrutura de cargos, 

visando a instituição, nunca visando acomodar pessoas. Assim devem ser pensados quais os grandes eixos 

dessa área administrativa, que ao se desvincular da Gestão de Pessoas, deve passar a ter uma articulação 

direta com a área de planejamento.  

3.5. CRIAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

• Criar, na estrutura administrativa da Universidade, uma Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, ligando a 

esta todos os setores relativos à Gestão de Pessoas. 

 

Argumentos: O principal capital de uma instituição são as pessoas. A Universidade para cumprir com o 

princípio indissociável do ensino, da pesquisa e da extensão, necessita de uma unidade que defina a Política 

de Gestão de Pessoas, articuladas as necessidades da instituição e à política de valorização do servidor 

docente e técnico-administrativo. 

3.6. CD’s e FG’s 

• Discutir com a comunidade o perfil dos indicados para os cargos de CD, antecedendo a nomeação. 

 

Argumentos: O remanejamento de CD, dado o conceito da mesma, deve estar articulado a uma visão 

eficiente de Universidade. A forma atual é questionável e pouco transparente. O corpo de CD é tido pela 

comunidade como o núcleo dirigente máximo da UFMT e no momento da distribuição dessas devem ser 

observadas as competências desses dirigentes, bem como a necessidade do setor e/ou unidade para receber 
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uma CD.  Em nossa avaliação existem setores/serviços que não possuem demandas para terem CD.  Poderia 

ser apenas uma Gerência. 

A próxima gestão precisa se esforçar para superar essa visão da troca do voto, ou do envolvimento 

nas campanhas por cargos.  Acreditamos que o desejo de assumir cargos, ou continuar nos mesmos é 

legítimo, mas o gestor também deve observar a necessidade institucional, evitando a prática fisiologista.   
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IV. MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 

 

4.1. SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

• Elaborar, no início da gestão, um diagnóstico da Estrutura Organizacional da STI propondo 

reestruturação para as unidades, visando a melhoria e eficiência do serviço prestado.  

• Aperfeiçoar a gestão universitária, consolidando o processo de planejamento e avaliação dos 

sistemas de informação, com tecnologia de última geração, para que atendam as áreas 

administrativa, acadêmica e de gestão de pessoas, com eficiência, eficácia e efetividade. 

4.2. ADOÇÃO DE PROCESSOS ELETRÔNICOS NA GESTÃO UNIVERSITÁRIA 

• Tornar eficaz e ágil a gestão universitária - implantando sistemas de informação, com tecnologia de 

última geração, nas áreas administrativa, acadêmica e de gestão de pessoas. 

• Aprimorar os Sistemas de Informação atual, oportunizando a tramitação digital de processos e 

documentos.  

• Adotar procedimentos e métodos, que possibilitem a adoção gradativa, priorizando os processos e 

documentos mais utilizados. 

• Construir políticas indutoras e motivadoras para o trâmite digital de processos. 

• Realizar campanha articulada ao debate do meio ambiente (consumo excessivo de papel). 

• Priorizar o atendimento das demandas no formato digital de processos, requisições, memorandos e 

outros documentos. 

• Estabelecer prazo e nível de qualidade para a prestação e atendimento dos serviços de manutenção 

(preventiva e corretiva, de acordo com a complexidade); 

 

Argumentos: O uso da TI (Tecnologia da Informação) é ferramenta indispensável no século da informação. A 

utilização dessas ferramentas vem proporcionando diversas mudanças na gestão das instituições, 

envolvendo também a população através das transações financeiras, eleições, envio de declaração de 

imposto de renda e processos judiciais. 

A UFMT deveria ser vanguarda no uso dessa ferramenta e na disseminação para a população e para 

os órgãos públicos do nosso estado. Em que pese a UFMT ter uma estrutura consolidada – STI – ainda 

temos carência na formalização e o trâmite de processos e documentos, majoritariamente, são feitos de forma 
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tradicional (em papel). Esse desafio deve ser enfrentado pela próxima gestão da UFMT, o que implica em 

uma mudança cultural – superando práticas internas estabelecidas há anos. 

Na esfera da administração pública onde foram implantados processos eletrônicos, o resultado é 

altamente positivo. O desafio está na conscientização sobre a importância de tornar as ações e 

procedimentos da instituição cada vez mais eficientes e adaptados à realidade contemporânea. 
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V. POLÍTICA ESTUDANTIL 

 

5.1. RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - RU 

• Diagnóstico da situação do RU considerando: preço x custo x benefício x qualidade. 

• Redimensionar o preço da refeição para a comunidade interna que não é subsidiada (estudante, 

técnico-administrativo e professor). 

• Redefinir no campus universitário espaços alternativos para alimentação, além do RU. 

5.2. ESTÁGIO 

• Instituir um setor para organizar a oferta de estágios para estudantes de graduação;  

• Estreitar laços com a comunidade externa, prospectando demandas da sociedade que possam ser 

atendidas em programas de estágios curriculares dos cursos de graduação; 

• Fazer contatos com instituições públicas, órgãos de classe do setor empresarial (SEBRAE, FIEMT, 

IEL, etc) e empresas, apresentando as potencialidades da UFMT em termos de realização de 

serviços por parte dos estudantes estagiários. 

• Levantar demandas dessas organizações passíveis de serem atendidas pela UFMT, através de 

programas de estágios curriculares por estudantes da UFMT. 

• Organizar um portfólio sobre as potencialidades da UFMT em termos de serviços que possam ser 

ofertados na forma de estágios, tendo como objetivo maior melhorar a formação dos estudantes e 

motivá-los para o exercício das profissões em que se graduarem. 

• Utilização de mecanismos para acompanhar os egressos. 

• Criação de um órgão para estabelecimento de inter-relações profissionais entre a UFMT e 

organizações externas. 

 

Argumentos: Destacamos o item do RU dentre inúmeros relativos à Política Estudantil, por considerarmos de 

extrema importância, debater a situação do Restaurante Universitário, principalmente no alto custo de sua 

alimentação, tanto no preço que a comunidade não subsidiada tem que desembolsar para ter alimentação no 

campus da Universidade, quanto o alto custo cobrado em contrapartida à baixa qualidade oferecida.   

A temática envolvendo o estágio foi destacada, por observarmos que existe uma lacuna na atuação 

da Universidade na formação efetiva dos profissionais que disponibiliza para a sociedade. A formação de 

pessoas que possam atuar como elemento indutor para as transformações sociais é o objetivo maior de uma 
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universidade federal, ação esta que perde sentido se após o término dos cursos os graduados não 

ingressarem no mercado de trabalho.  

Muitos estudantes têm dificuldades para concluir seus cursos se estes incluem estágios curriculares, 

pelo fato da Universidade não dispor de um setor para organizar e viabilizar tais atividades. Frequentemente 

estágios são viabilizados por iniciativa dos próprios estudantes ou de professores que têm algum tipo de 

relacionamento (institucional ou pessoal) com setores da sociedade externos a Universidade (instituições 

públicas, órgãos de classe ou empresas). Essa dinâmica demonstra que essas atividades têm caráter 

extracurricular, fora das responsabilidades da Universidade nos processos de formação acadêmica.  

A realização de estágios nessas organizações pode ser um agente motivador para que os estudantes 

exerçam as profissões em que venham a se formar, podendo inclusive viabilizar a contratação destes nos 

órgãos em que realizem seus estágios, em lugar de buscar outros ofícios após concluírem as suas 

graduações, como ocorre com certa frequência. 

É fundamental, pois, que a UFMT passe a dispor de um setor para gerir e dinamizar a realização de 

estágios pelos seus estudantes. Essa política pode vir articulada a programas de Extensão, neste último caso 

fortalecendo as ações de extensão da Universidade. Em qualquer das duas opções (ou em outra que venha a 

ser adotada), é importante que ocorra uma forte integração na gestão dessas ações, especialmente entre as 

Pró-Reitorias, não se limitando apenas a da área acadêmica.  

Tão importante quanto isso é a Universidade se mostrar como uma instituição estratégica e indutora 

da transformação social, atendendo as demandas que lhes são apresentadas, devolvendo a sociedade que a 

mantém, formando profissionais que possam ser agentes indutores para o desenvolvimento com inclusão 

social. 
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VI. MEIO AMBIENTE 

• Incorporar na cultura institucional e nas práticas acadêmicas, articuladas as ações administrativas, o 

princípio de sustentabilidade: ambientalmente correto, economicamente viável, socialmente justo e 

culturalmente aceito. 

• Fazer um diagnóstico do custo com papel, copo descartável, objetivando a redução do consumo, 

contribuindo com o princípio da sustentabilidade e agilizando a tramitação dos processos, diminuindo 

o número de papeis a serem arquivados, em arquivos “mortos” que destroem a função viva do 

documento. 

• Constituir Comissão, em caráter permanente, para analisar, redirecionar e gerenciar a especificação 

dos processos administrativos, com foco na diminuição do uso de papéis. 
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VII. ARQUIVO CENTRAL - PROJETO MEMÓRIA 

• Criar um arquivo central na estrutura da UFMT. 

• Criar um Sistema de Organização de Arquivos. 

• Institucionalizar o Projeto Memória da UFMT. 

• Utilizar o quadro de pessoal qualificado (ativo e aposentado),para o desenvolvimento do projeto do 

arquivo central e projeto memória. 

 

Argumentos: A Universidade ainda não possui um Arquivo Central e nem um Sistema de Arquivos 

integrados, desrespeitando legislação vigente.  Sua memória se perde nos “cantos” onde são depositados os 

papéis considerados “sem vida - mortos” e sem importância para o momento atual da instituição. 

Profissionais qualificados, bem como o setor integrante da estrutura da UFMT com competência para 

desenvolver esse trabalho não são utilizados. Não se prioriza implementar  uma política de  Organização do 

Acervo Documental na Universidade, que continua não integrando a política das gestões passadas  da 

UFMT.  A organização do acervo documental da Universidade e consequente preservação e resgate de sua 

Memória é banalizada.  

A contradição está centrada na falta de política da Universidade para utilizar da força de trabalho 

qualificada.  Investe-se em qualificação e depois não se cobra o retorno para beneficiar a instituição.  Opta-se 

por contratar profissionais de fora, com alto custo, sem apesentar nenhum resultado a comunidade. 

O Projeto Memória aprovado na UFMT em gestão passada, inclusive com planta arquitetônica para 

sua viabilização, foi abandonado e esperamos que na atual gestão seja recuperado e dado sequência.  Uma 

Universidade que não respeita sua história e não mantém viva sua memória não tem visão para construir 

suas políticas do presente e do futuro. 
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VIII. AMBIÊNCIA UNIVERSITÁRIA 

• Induzir o debate, no CONSEPE e órgãos colegiados, sobre a importância da inclusão do princípio de 

sustentabilidade ambiental e econômica, socialmente justo e culturalmente aceito, nas práticas 

acadêmicas e nas ações administrativas.  

• Construir de espaço de convivência, onde a comunidade universitária possa se encontrar nos 

horários de intervalos de suas atividades acadêmicas e/ou administrativas. 

• Construir Programas e Projetos em parceria com o sindicato - para transformar o espaço de 

“Convivência Social do Trabalhador Técnico-Administrativo” em uma área onde a comunidade possa 

praticar atividades culturais, de lazer, de qualidade de vida, de formação e educação. 

 

Argumento: A UFMT ao longo dos seus 45 anos de história, ainda não possui áreas com essa finalidade, 

que contribuiria com a humanização do espaço acadêmico e administrativo, motivando e induzindo o 

trabalhador e o estudante a viver a “Cidade Universitária” durante e após a jornada diária. O trabalhador que 

fica na Universidade nos horários de intervalo, fica em sub-condições, vez que não encontra um espaço 

adequado para descontração, leitura, relaxamento, ou simplesmente descanso. 

Além disso, observa-se na Universidade gasto excessivo de papel, energia, água, copo descartável, 

depredação de equipamentos e ferramentas de trabalho, sem nenhuma campanha educativa numa 

perspectiva de “educar para cuidar”, daí a necessidade de se debater com seriedade essa temática, para 

otimizar o uso dos recursos da instituição. 
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IX.  COMUNICAÇÃO 

• Debater na UFMT - CONSUNI - a Política de Comunicação. 

• Aprimorar a Política de Comunicação da UFMT, com vistas a atender aos princípios da educação 

como agente de desenvolvimento econômico e social; a pluralidade de ideias; o aperfeiçoamento da 

democracia; a construção da cidadania e a responsabilidade social da instituição com a sociedade 

mato-grossense. 

• Dotar os veículos institucionais de ações norteadas por uma Política de Comunicação, considerando 

sua natureza pública e o cumprimento da missão da UFMT. 

• Criar a Rádio Universitária. 

• Criar o Conselho de Comunicação Social para as mídias da UFMT, juntamente com a criação de 

mecanismo de democratização eficiente para difundir o conhecimento científico, da representação da 

diversidade cultural e divulgação das demandas sociais. 

• Fortalecer e estimular a produção local na programação da TV. 

• Incorporar e articular as novas mídias no processo de comunicação da instituição. 

 

Argumentos: A comunicação é uma condição básica do exercício político, marca do perfil de uma instituição 

do porte da UFMT, proporcionando a difusão do saber e do aprendizado. Sua natureza é pública e está 

definida por legislação federal específica. A UFMT como referência no estado de Mato e na região Centro-

Oeste, deve ser detentora de veículos de comunicação educativos de difusão aberta, e, para tanto necessita 

institucionalizar uma política própria de comunicação, que sirva ao cumprimento de sua missão institucional. 

Na UFMT essa política deveria conferir à ação comunicacional o valor devido em função da 

importância das ações nessa área, articulando o ensino, a pesquisa e a extensão. 

A UFMT é cobrada nessa área, que se encontra limitada a TV Universidade. A comunicação deve 

articular os diversos meios de comunicação da instituição, assumindo efetivamente o papel de difundir as 

práticas e o conhecimento produzido nessa área. 
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X. CAMPI DO INTERIOR 

• Criar Secretária de Gestão de Pessoas e Saúde do Trabalhador nos campi do Araguaia, 

Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande. 

• Construir programas de capacitação que oportunizem ao trabalhador técnico-administrativo os 

mesmos direitos dos trabalhadores do campus de Cuiabá.  

• Desenvolver Programas de Qualidade de Vida para o Trabalhador dos Campi de Araguaia, 

Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande. 

• Implementar Programas que possibilitem as perícias e exames ocupacionais nos campi do Araguaia, 

Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande.  

• Criar Coordenação de Tecnologia da Informação nos Campi do Araguaia, Rondonópolis, Sinop e 

Várzea Grande. 

• Criar um modelo padrão de organograma, estrutura e logística para os campi do Araguaia, 

Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande. 

 

Argumentos: A UFMT se expandiu, não só em número de cursos, mas também de trabalhadores. Os campi 

precisam ser dotados de todas as condições operacionais, de logística e de infraestrutura para o cumprimento 

de sua função. Os trabalhadores desses campi devem ter respeitado seus direitos, da mesma forma que os 

trabalhadores do campus de Cuiabá. 
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XI. HUJM 

• Respeitar e aplicar o regimento do HUJM aprovado no CONSUNI. 

• Eleição democrática para escolha do superintendente do HUJM, conforme determina o regimento.  

• Incluir o HUJM nas políticas acadêmicas da Universidade, debatendo e acompanhando a sua gestão 

do ponto de vista acadêmico e administrativo nos órgãos de controle da Universidade - sob a gestão 

da EBSERH. 

• Garantir a Jornada de Trabalho de 30 horas semanais, instituída aos trabalhadores técnico-

administrativos estatutários do HUJM. 

• Garantir que os Trabalhadores estatutários sejam avaliados e capacitados a partir das determinações 

regidas pela Lei 11.091/2005. 

• Garantir escalas de trabalho que oportunizem o direito do trabalhador a pelo menos 02 finais de 

semana livres. 

• Respeitar a legislação no tocante a forma do computo da carga horária entre as 22 e 05 horas. 

• Definir política de remanejamento interno respeitando a preferência, habilidade, condições físicas e 

emocionais do trabalhador. 

• Manter o grau de insalubridade.   

 

Argumento: A UFMT, após autorizar a adesão do HUJM a EBSERH, passa a impressão de que não mais 

considera aquela unidade como pertencente a Universidade.  Não se debate mais a situação do HUJM no 

CONSUNI e nem no CONSEPE.  Os trabalhadores ficaram “órfãos”.  São geridos com uma filosofia 

empresarial, com um desconhecimento premeditado ou não da política construída depois de muita luta, 

garantida em Lei. A cessão automática hoje já é questionada pela própria empresa, por isso cabe a UFMT, 

através de seu gestor, debater essa questão. 

A pauta interna dos trabalhadores do HUJM, em debate com o gestor da EBSERH, integra a pauta do 

SINTUF e reivindicamos que seja debatida com a presença de representação da Universidade, onde os 

trabalhadores são subordinados legalmente. 
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XII. POLÍTICA PARA APOSENTADOS 

• Institucionalização de uma “cátedra” para professores e técnico-administrativos egressos, para o 

compartilhamento de experiências, no formato de Projeto de Extensão - cujo público seja os 

trabalhadores aposentados. 

• Implementar no início da gestão o Programa Universidade Aberta a Terceira Idade. 

 

Argumentos: O ser humano tem aumentado a sua longevidade, e essa parcela da sociedade tem 

demandado à academia, a construção de políticas para “Terceira Idade”. A UFMT tem essa dívida com os 

trabalhadores (as) aposentados (as), considerando as inúmeras promessas não realizadas.  

Temos constatado que programas diversos são implementados, com êxito, em várias IFES, que poderiam 

subsidiar o modelo a ser implantado na UFMT. O SINTUF construiu um modelo, que oportunamente será 

disponibilizado, caso a próxima gestão se comprometa com essa política. 

 


