


Resgate histórico

Professores da Universidade Federal
de Mato Grosso (UFMT), com base na
Lei n° 8.958, de 20 de dezembro de
1994, deram início ao processo de
criação de uma Fundação de Apoio à
UFMT.

O primeiro ato institucional a citar a
Fundação de Apoio à UFMT data de 23
de dezembro de 1997, quando o
Conselho Diretor da Universidade
autorizou a instituição da entidade.



A escolha do nome

Nos anos 1970, durante o processo de formação da
Universidade Federal de Mato Grosso, surgiu o pensamento
de conferir à primeira instituição de ensino superior mato-
grossense o codinome de Universidade da Selva, abreviada
pela palavra Uniselva, sigla formada por suas letras iniciais.

A ideia da Universidade da Selva inspirou-se no fato de a
UFMT ter sua sede em Cuiabá, capital do estado e porta de
entrada para a Amazônia mato-grossense.

Considerando a concepção, os objetivos e os ideais contidos
nesse projeto idealizado por docentes e personalidades
políticas daquela época, os professores criadores da
Fundação de Apoio e Desenvolvimento da UFMT decidiram,
já nos anos 2000, por batizá-la de Uniselva.

PRIMEIRO REITOR DA UFMT,
GABRIEL NOVIS NEVES.

“Mato Grosso, em 1970, era atrasado,
dominado pelas oligarquias, era Estado
curral. Nossa intenção era a
transformação. Nós acreditávamos que
esta Universidade teria que ser também
um centro de desenvolvimento. Foi em
cima desse modelo que acreditamos na
ocupação racional, respeitando a região
Amazônica, o meio ambiente, daí a
Universidade da Selva - como era
chamada -, nosso cartão de visitas”

-Gabriel Novis Neves.



Constituição

Em 17 de dezembro de 2001, a
Fundação de Apoio e Desenvolvimento
da Universidade Federal de Mato
Grosso – Fundação Uniselva, foi
oficialmente constituída por meio de
Escritura Pública de Constituição.

O reitor à época, professor Paulo
Speller, representou a entidade no ato
e o professor Eleni Alves Pereira (in
memorian) como instituidor solidário.



Instalação

A Fundação Uniselva foi instalada em 10 de
junho de 2002 com objetivo de apoiar as
inúmeras atividades da UFMT no âmbito dos
projetos de ensino, pesquisa, extensão,
desenvolvimento institucional, científico,
tecnológico, e de estímulo à inovação,
mediante a gestão executiva, administrativa e
financeira necessária à execução desses
projetos.



Instituições Apoiadas

Além do apoio à UFMT, a Fundação Uniselva se tornou também Fundação de Apoio e
Desenvolvimento

› Do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso em 17 de
novembro de 2017

› E da Universidade Federal de Rondonópolis em 02 de julho de 2021.



Administrações Superiores
Neste período de 20 anos, as instituições

apoiadas pela Fundação Uniselva tiveram
como reitores e parceiros:

UFMT
›Professor Paulo Speller
›Professora Maria Lúcia Cavalli Neder
›Professora Myrian Thereza de Moura Serra
›Professor Evandro Aparecido Soares da Silva

IFMT
›Professor Willian Silva de Paula
›Professor Julio César dos Santos

UFR
›Professora Analy Castilho Polizel de Souza



Gestores da Fundação Uniselva

Desde que começou funcionar, a Fundação Uniselva contou com cinco gestores:

Professor
Eleni Alves Pereira (in 

memorian)

Professor 
Joanis Tilemahos

Zervoudakis

Professor
Cristiano Maciel

Professor
Luiz Alberto Esteves 

Scaloppe

Professor 
Sérgio Henrique 
Allemand Motta


