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O Município de Juína, de, aproximadamente, 39.000 habitantes (conforme 

censo demográfico de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGEi), polo regional político e econômico da região noroeste do Estado de Mato 

Grosso, tornou-se, também, relevante polo educacional do ensino superior no Brasil, 

pois, para suas instituições de ensino, dirigem-se jovens de vários Municípios do seu 

entorno: Aripuanã, Castanheira, Colniza, Cotriguaçu e Juruena, por exemplo. Todos 

buscam a formação acadêmica para realizar os sonhos de se oferecerem novas 

opções profissionais e novas perspectivas de realização pessoal. E a Faculdade do 

Noroeste de Mato Grosso, de Juína, representa, para esses jovens, ponto 

importante de inflexão, sobre qual constroem suas alternativas profissionais e seus 

primeiros passos rumo aos destinos para traçam.  

Nascida do sonho de empreendedores privados, apoiados por autoridades e 

população dos Municípios abrangidos pelo Polo Regional de Juína, a Faculdade do 

Noroeste de Mato Grosso desenvolve, desde o ano de 2013, sua Missão de 

constituir-se em um centro de excelência do ensino superior, comprometida com a 

produção e difusão do conhecimento científico e, também, com a promoção do 

desenvolvimento humano (ético, social e cultural) de seus quadros administrativo, 

docente e discente, uma vez que considera o ensino superior o locus ideal para a 

formação de cidadãos que partilham os princípios democráticos como fonte, razão e 

parâmetro instrumentalizador para se vencer os desafios postos pelo mundo 

contemporâneo.  

Credenciada pela Portaria 315, de 15 de abril de 2013, do Ministério da 

Educação (MEC), a Faculdade Noroeste de Mato Grosso possui como Mantenedora 

a Academia Juinense de Ensino Superior Ltda, e oferece os seguintes Cursos: 

-Licenciatura em Educação Física, autorizado pela Portaria MEC nº 179, de 8 

de maio de 2013 e reconhecido pelo Portaria n° 575, de 09 de Junho de 2017, 

publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 12 de Junho de 2017.  

-Bacharelado em Farmácia, autorizado pela Portaria MEC nº 489, de 26 de 

junho de 2015. 
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Ambos os Cursos oferecem, cada um, 100 (cem) vagas anuais, 

possibilitando, desse modo, atender a forte demanda por ensino superior sentida 

pela população do noroeste mato-grossense. E, para possibilitar que mais jovens 

tenham acesso à formação acadêmica superior, a Faculdade Noroeste de Mato 

Grosso, buscando oferecer novas opções de graduação aos jovens que se 

interessam por estudar, já solicitou ao Ministério da Educação o credenciamento do 

Ensino à Distância (EAD) e tudo para que se consolide, ainda mais, o entendimento 

da Instituição no sentido de ser a educação superior a “arquiteta da formação de 

pessoas tecnicamente competentes, mais humanas, mais solidárias, éticas, críticas, 

socialmente responsáveis”, e “comprometidas com a qualidade de vida dos 

cidadãos”, sendo “capazes de identificar, diagnosticas e resolver problemas”ii. 

E para cumprir seu mister, sua Missão, sua Vocação, e seu compromisso com 

a comunidade de Juína e região, a Faculdade Noroeste de Mato Grosso oferece, 

efetivamente, ensino de qualidade, o qual se traduz nos ensinamentos em sala de 

aula aliados à pesquisa acadêmico-científica e aos programas e projetos de 

extensão, por meio dos quais os estudantes adquirem e desenvolvem competências 

intelectuais que os habilitam como investigadores dos fatos sociais e produtores de 

novos conhecimentos, e competências técnicas que os capacitam para atuarem 

como profissionais confiáveis, que geram segurança no seio das comunidades que 

os acolhem.  

O quadro de docentes da Faculdade Noroeste de Mato Grosso é composto 

por professores com sólida formação acadêmica, a maioria com titulação de mestre 

e doutor, e com experiência na docência no ensino superior, circunstâncias essas 

que proporcionam aos acadêmicos a certeza de que seus estudos são assistidos por 

profissionais qualificados para lhes oferecer os ensinamentos que os auxiliarão na 

formação técnica e humanística desejada para que se sintam seguros tanto para 

superar os desafios da aprendizagem e da vida profissional pós-academia quanto 

para desenvolverem vida social transformadora, para melhor, da sociedade. 

O envolvimento com a pesquisa científica encontra-se presente no cotidiano 

dos estudantes da Faculdade do Noroeste de Mato Grosso, uma vez que, desde os 
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anos iniciais da vida acadêmica, são orientados e estimulados a estudarem e 

pesquisarem para a elaboração de trabalhos científicos a serem apresentados e 

publicados em eventos e periódicos de suas respectivas áreas de estudos. Para 

realçar a importância da investigação científica, a Instituição promove, anualmente, 

círculos de palestras, congressos e seminários, além de, também, editar periódicos 

científicos, que possibilitam, aos seus discentes, oportunidades ótimas para 

apresentarem e publicarem os resultados de suas perscrutações acadêmico-

científicas. Eles também são estimulados a apresentarem e publicarem seus 

trabalhos científicos em eventos e periódicos externos, para que adquiram 

experiências e maiores conhecimentos com o intercâmbio de saberes. 

Os Cursos de Pós-Graduação são, habitualmente, ministrados pela 

Faculdade Noroeste de Mato Grosso como via hábil para que seus egressos, e 

também para que os formados por outras Instituições de Ensino Superior (IES), 

possam dar seguimento aos seus estudos e aperfeiçoarem-se em seus campos de 

atuação e pesquisas, familiarizando-se com conhecimentos contemporâneos, com 

as novas técnicas e metodologias, e com a tecnologia mais avançada. Os 

acadêmicos de todos os Cursos de Graduação oferecidos pela Faculdade Noroeste 

de Mato Grosso dispõem, também, da oportunidade de seguirem estudando após 

concluírem a graduação, pois a Instituição preocupa-se em lhes oferecer Cursos de 

Especialização (lato sensu) para que se mantenham atualizados e competitivos para 

o mercado de trabalho, e para que se sintam preparados para responderem, com 

ética e idoneidade, aos desafios que o convívio social impõe aos seus cidadãos. 

Essa educação, que se equilibra entre a teoria e a prática, entre o ensino e a 

pesquisa e a extensão, reflete, concretamente, a atuação da Faculdade Noroeste de 

Mato Grosso em prol de uma relação transformadora entre a Instituição e a 

sociedade, permitindo denotar, em análise prospectiva, que ela continuará a ser uma 

atriz importante na seara educacional brasileira, pois sempre se ressalta, em vários 

dos cenários possíveis de serem traçados, a sua condição de Instituição de Ensino 

Superior formadora de cidadãos com elevada idoneidade ética, moral e técnica, que 

se propõem a atuar (profissional, social e politicamente) não somente nos 
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Municípios que conformam a macrorregião do noroeste mato-grossense, mas, 

também, em regiões distintas do território brasileiro, tornando patente que os 

saberes por ela produzidos em Juína são disseminados por todo o Brasil. 

A Faculdade do Noroeste de Mato Grosso cumpre, com responsabilidade, 

assertividade e efetividade, as atribuições educacionais que lhe são confiadas pelo 

Estado brasileiro. 

                                                           
i
 Disponível em <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/juina/panorama>. Acesso em 10 out 2017. 

ii
 Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) – 2016 – 2021 –, da Faculdade Noroeste de Mato Grosso; “2.2 

Princípios Filosóficos e Teórico-Metodológicos Gerais que Norteiam as Práticas Acadêmicas da Instituição”. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/juina/panorama

