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Indica a sua Excelência o Senhor Mauro Mendes - 
Governado do Estado de Mato Grosso, com cópia a 
Senhora a Marioneide Angélica Kliemaschewske - 
Secretaria de Estado de Educação, a necessidade e 
oportunidade de fazer gestão o mais breve possível 
junto ao município de Juína com objetivo de realizar 
parceria junto ao Polo da UAB – Universidade 
Aberta do Brasil com a cedência de mais 02 salas de 
aulas para atender a demanda dos estudantes do 
Polo. 
 
 

Os vereadores abaixo signatários, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 126 
do Regimento Interno da Câmara, INDICA a sua Excelência o Senhor Mauro Mendes - 
Governado do Estado de Mato Grosso, com cópia a Senhora a Marioneide Angélica 
Kliemaschewske - Secretaria de Estado de Educação, sobre a necessidade e oportunidade do 
atendimento desta proposição. 

 
 

 
JUSTIFICATIVA 
 
 
RELATORIO INFORMATIVO/QUANTITATIVO – UAB 
 
 

O Polo Educacional de Apoio Presencial – UAB – Juína - MT, com sede no município de 
Juína, Estado de Mato Grosso, criado pelo Decreto 5.800 de 08 de Junho de 2006, Processo 
UAB 23000.009462/2009-34 e 23000.014160/2010-11, parecer CNE/CES nº 238/2010 e 
instituído pela Lei Municipal 1.349 de 23 de maio  de 2012,  tem os objetivos de articular, 
planejar, desenvolver, gerir, avaliar, e mediar as diretrizes de aperfeiçoamento de pessoal de nível 
superior pelo Sistema UAB de forma agregadora e direcionada. O Polo UAB de Juína/MT 

 

Discussão e votação única em: ____/_____/____ 

(   ) Aprovada por unanimidade 

(   ) Aprovada por ____x____ votos. 

(   ) Rejeitada por ____x____votos. 

       Abstenções ____ votos. 

 

______________________ 
Assinatura do (a) presidente 
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(    ) Moção 

(    ) Projeto Decreto Legislativo 
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constitui um termo de cooperação técnica entre o Município e as Instituições Públicas de Ensino 
Superior responsável pela oferta de cursos de formação de professores. 

O Polo Educacional de Apoio Presencial – UAB – Juína – MT está localizado à: Av. 
Loderites da Rosa Correia, Nº 550N – Módulo 4 – Juína/MT, CEP: 78320-000, subordinado a 
Universidade Aberta do Brasil – UAB, conveniado com a Prefeitura Municipal de Juína através 
da Secretaria  Municipal de Educação e Cultura, do Município. Assim, compete à Prefeitura 
Municipal de Juína, manter e garantir o bom funcionamento e reconhecimento deste Polo, 
considerando autonomia do mesmo, em seus aspectos administrativos, financeiros, entendidos 
como mecanismos de fortalecimento de uma gestão democrática a serviço da comunidade 
acadêmica. Compreende que o aspecto pedagógico está diretamente ligado a IES, sendo o Polo 
coautor deste segmento. 

O Polo Educacional de Apoio Presencial de Juína/MT, respeitados seus valores 
institucionais e que se espelham nos parâmetros e normas contidos em documentos oficiais da 
SMEC, das IPES – Instituições Públicas de Ensino Superior que compõem o polo, do Ministério 
de Educação, através da CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior  convergirão para os fins mais amplos da educação, preconizados pela legislação de 
ensino.  

Neste contexto, o Polo Educacional de Apoio Presencial de Juína, inspirado nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade juntamente com 
as IPES que compõem o polo de assegurar a plena formação do aluno e o desenvolvimento de 
suas potencialidades, como elemento de auto realização e preparação para o trabalho, através da 
aquisição de conhecimentos e habilidades que favoreçam o exercício crítico e consciente da 
cidadania, mantendo-se os princípios de coerência, equidade e corresponsabilidade da 
comunidade acadêmica na organização e prestação dos serviços educacionais. 

Vale ressaltar que tal oportunidade acadêmica se concretiza devido a gestão municipal, 
através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura manter o Polo UAB funcionado. 

Atualmente o espaço exclusivo do Polo de atendimento aos acadêmicos funciona através de 
termo de cessão de uso com a Secretaria Estadual de Educação – Seduc, no Prédio da Escola 
Ceja Alternativo e as salas de aulas de maneira compartilhada. 

As aulas da Escola Ceja Alternativo são em sua grande maioria no período noturno, 
horário que atende a maior demanda,  também faz parte da modalidade de ensino que a referida 
Escola trabalhe com metodologia de projetos, os quais alguns são culminados também nos finais 
de semana, contudo, as aulas e avaliações presenciais dos cursos da UAB acontecem em sua 
maior parte a noite e aos finais de semana, dias em que tem havido constantemente, “choques” 
de horários, causando alguns transtornos. Dessa forma seria sumamente importante e necessário 
que o Polo UAB, se possível, tivesse de forma exclusiva ao menos duas salas para que fossem 
usadas como salas de aula, sala de estudos, espaço para tutoria coletiva, etc, objetivando evitar 
contratempos e tumultos no atendimento dos cronogramas presenciais, os quais são enviados 
pelas Instituições de Ensino. O Polo de Apoio Presencial – UAB apenas executa tais 
cronogramas/calendário dos cursos. 

Ainda relatando sobre o atendimento presencial no Polo UAB os acadêmicos mediante a 
necessidade de estudos em grupos usam muito os espaços exclusivos do polo, às vezes, não 
sendo suficientes para acomodar vários grupos de estudos, grupos de trabalhos, espaços para 
tutoria individual dos diversos cursos. E assim, tendo mais espaços em caráter exclusivo 
poderíamos estar oferecendo mais e maiores comodidades ao público acadêmico desse Polo 
UAB, a fim de desenvolver suas atividades acadêmicas.  
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Faz parte das orientações das IPES, e da metodologia de plano de ensino das disciplinas 
os alunos desenvolverem atividades coletivas, trabalhos em grupos, apresentações de trabalhos, 
etc, assim, o local oficial de encontro dos alunos é o Polo de Apoio Presencial.  

Para que fique expressamente claro a importância da UAB na cidade para sociedade 
Juinense e também para cidades vizinhas, pois o Polo UAB atende não só pessoas da cidade 
Juína, mas também da circunvizinhança. Cabe de essa forma apresentar alguns números no 
anexo I desta proposição. 
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