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Mais de 100 mil foram 
investidos em internet

Vestibular para curso de 
Jornalismo acontecerá neste mês

UNEMAT

360 novos 
acadêmicos, 

receberam as boas 
vindas de professores, 

chefes de departamentos, 
funcionários e, 

principalmente, do 
diretor do Campus

Desde ontem, dia 03 
de abril, os corredores, la-
boratórios e salas de aula 
da Universidade do Esta-
do de Mato Grosso (Une-
mat), campus de Tangará 
da Serra voltaram a estar 
repletos de acadêmicos. 
Isto porque as aulas do 
semestre letivo 2017/1 re-
começam, oportunidade 

em que mais de 2 mil alu-
nos, entre eles 360 novos 
acadêmicos, receberam 
as boas vindas de profes-
sores, chefes de departa-
mentos, funcionários e, 
principalmente, do dire-
tor do Campus, Professor 
Anderson Fernandes.

De acordo com o di-
retor, os acadêmicos dos 
cursos de Letras, Agro-
nomia, Ciências Biológi-
cas, Ciências Contábeis, 
Administração com for-
mação em Empreende-
dorismo, Administração 
com formação em Agro-
negócios, Engenharia 
Civil e Enfermagem fo-
ram recebidos em seus 
horários normais.

“Nós temos uma 
perspectiva que é igual a 
todo início de aula, onde 

as esperanças, anima-
ções, e motivações, se 
reafirmam. Em especial, 
passamos o último mês 
nos preparando para o 
recebimento dos alunos, 
então a gente fez manu-
tenção  de forma geral 
na  instituição”, comen-
tou o diretor, ao desta-
car que a universidade 
passou por readequação 
na pintura e jardinagem 
para tornar os aspectos 
visuais mais atrativos 
para todos os estudan-
tes. “Igualmente ao cor-
po docente, percebemos 
que os alunos estão ani-
mados com o início do 
ano letivo, o que nos 
deixa ainda mais moti-
vador em buscar melho-
rias para os mesmos”, 
afirmou o responsável.
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“Expectativa é que as aulas do novo curso iniciem em agosto”, afirma o diretor da instituição

Umas das novidades 
apresentadas pela Uni-
versidade do Estado de 
Mato Grosso (Unemat), 
campus Tangará da Serra 
para esse início do ano le-
tivo é a oferta do curso de 
Jornalismo. Pensando já 
em preparar todo o anda-
mento para o início das 
aulas, a instituição con-
firmou para ainda este 
mês o vestibular que ofe-
recerá ao todo 40 vagas.

De acordo com o dire-
tor do campus, Anderson 
Fernandes, as aulas serão 
realizadas no período 
noturno, sendo um be-

nefício a mais para quem 
trabalha durante o dia e 
deseja fazer o curso.

“Estamos nos prepa-
rando no que diz respeito 
a infraestrutura, porque é 
um curso que requer al-
guns laboratórios, como 
de áudio visual e outras 
atividades ligadas ao 
curso. A gente tem al-
gum tempo para efeti-
var esses laboratórios”, 
afirmou o responsável, 
destacando que nos pró-
ximos dias a instituição 
dará início nas contra-
tações de novos profes-
sores. “Virá um quadro 
de professores lá de Alto 
Araguaia, mas necessa-
riamente vamos fazer 
seletivo para algumas 

disciplinas. Os profis-
sionais da área que ti-
verem interesse devem 
ficar ligados, pois apa-
recerão os seletivos para 
dar o amparo necessá-
rios para as disciplinas”, 
informou.

Ainda segundo An-
derson, a expectativa 
é que as aulas do novo 
curso iniciem no segun-
do semestre  desse ano, 
mais precisamente no  
mês de agosto.

“O curso veio para 
nossa cidade porque foi 
feita uma pesquisa de 
mercado e viram que Tan-
gará da Serra, de todas as 
cidades que tem o cam-
pus da Unemat, é a me-
lhor cidade para iniciar 

o curso de Jornalismo. 
Um olhar pessoal meu a 
respeito do curso, é que 
ele vai incentivar muito a 
comunidade acadêmica. 
Efetivamente, de modo 
muito claro, o marketing 
pessoal da nossa insti-
tuição não é muito bom, 
e isso será melhorado 
com o curso de Jornalis-
mo funcionando no nos-
so campus, auxiliando a 
população como sendo 
mais uma opção para for-
mação, e remetendo para 
dentro da instituição uma 
melhoria muito grande 
no marketing”, relatou 
Anderson. A expectativa 
é que a Unemat publique 
ainda nesta semana o dia 
da realização da prova.
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Universidade iniciou ano letivo nesta segunda-feira

“A perspectiva é 
que até final do ano 
toda instituição seja 

banhada por internet”, 
afirma o diretor da 

Unemat 
Tangará da Serra

Pensando em pro-
porcionar melhoria no 
sistema de internet, a 
Unemat campus Tan-
gará da Serra está in-
vestindo na rede lógi-
ca da instituição. No 
ano passado, de acordo 
com o diretor Ander-
son Fernandes, foram 
investidos R$ 120 mil 
no setor, melhorando 
a qualidade do sistema 
dentro da universidade. 

“Foi realizada uma rees-
truturação lá na Cen-
tral de Processamento 
de Dados, tanto no que 
diz respeito a  hardware 
quanto no que tange a 
software, e agora esta-
mos expandindo bloco 
por bloco até fazer com 
que a internet sem fio 
chegue em todos os de-
partamentos”, afirmou 
Fernandes, lembrando 
que na próxima semana 
a biblioteca da institui-
ção contará com inter-
net wireless, ou seja, 
sem fio.

“A perspectiva é que 
até final do ano toda 
instituição seja banha-
da por internet, com 
qualidade, rapidez e 
também estabilidade da 
rede para que não haja 
oscilação”, enfatizou.
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Foram investidos R$ 120 mil
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