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Avanços e conquistas em 2012
A Fundação Uniselva, entidade de apoio e de desenvolvimento
da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), apresenta seu
Relatório Anual de Gestão 2012 com os principais resultados
obtidos pela entidade no referido ano.
Ao lado de ser um documento para acompanhar o desempenho da Uniselva em 2012, o Relatório Anual de Gestão é ainda
um importante meio de prestação de contas das atividades da
entidade para a comunidade acadêmica e a sociedade em geral.

Sérgio Henrique Allemand Motta
Diretor Geral da Fundação UNISELVA

Além disso, o relatório demonstra a contribuição e o esforço da
Fundação no apoio direto a projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico
da UFMT. Tais projetos são essenciais para ampliação, aperfeiçoamento e expansão de novos conhecimentos, tecnologias e
saberes, colocando-os ao alcance da sociedade.

Particularmente o ano de 2012 foi desafiador para a Fundação Uniselva, pois a entidade confrontou situações não muito favoráveis para o desenvolvimento de seu trabalho, que serão
detalhadas mais à frente deste relatório. Mesmo assim, a Uniselva registrou conquistas e avanços em praticamente todas as suas áreas de atuação, conforme também será demonstrado nas
páginas seguintes deste documento.
Para obtenção desse resultado positivo no exercício de 2012, a Fundação Uniselva contou com
o dedicado e competente trabalho de sua equipe de empregados, em todos os níveis de função, e a participação efetiva dos pesquisadores e usuários, além de parceiros. Isso propiciou o
desenvolvimento de projetos e a realização de ações para fortalecimento da UFMT, trazendo
benefícios a toda sociedade mato-grossense.
O presente relatório compreende as áreas de atuação da Fundação Uniselva no período do ano
administrado por mim, professor Sergio Henrique Allemand Motta (01/01/2012 a 30/11/2012)
e pelo professor Cristiano Maciel, que assumiu a diretoria geral da Uniselva no dia 3 de dezembro de 2012. Acompanhe os resultados da Fundação Uniselva no exercício de 2012:
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Desafios para 2013
No dia 3 de dezembro de 2012 tomei posse como diretor geral da
Fundação Uniselva por indicação da reitora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Maria Lúcia Cavalli Neder. Portanto,
estou administrando a Fundação de Apoio há poucos dias, mas o
compromisso e a parceria que tenho com a entidade, na condição
de professor pesquisador, é antiga e respeitosa.

Cristiano Maciel

Diretor Geral da Fundação UNISELVA

Em função desse relacionamento e do conhecimento que possuo
sobre a Uniselva, estabeleci, com o competente quadro de técnicos da Fundação, um conjunto de metas e ações para desenvolver
à frente da entidade, destacando-se, entre elas, o fomento às iniciativas amparadas pela Lei de Inovação Tecnológica e a integração e articulação das atividades elaboradas com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFMT.

O fortalecimento das ações de apoio à pesquisa científica e tecnológica e de extensão promovidas em parceria com a Universidade é também um dos alicerces
da nova administração da Fundação. O plano de trabalho prevê ainda o investimento em recursos humanos, a modelagem dos processos internos e a avaliação de desempenho das atividades para que a Fundação Uniselva busque, em longo prazo, a certificação ISO 9001, norma
que estabelece requisitos para o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ).
Aceitei o desafio especialmente porque acredito na importância da Uniselva para o desenvolvimento científico e tecnológico da UFMT e do estado de Mato Grosso e também por ela ter
empregados comprometidos e eficientes para o gerenciamento dos projetos da Universidade,
em parceria com a sociedade. Juntos, lograremos êxito na nossa missão.
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A FUNDAÇÃO UNISELVA
• Entidade de direito privado, sem fins lucrativos, instituída por professores da Universidade Federal de Mato Grosso em consonância com a Lei n° 8.958/94 e nos termos da Resolução CD 135/97 de 23 de dezembro de 1997;
• instalada em 10 de junho de 2002, o objetivo da Uniselva é dar apoio aos projetos de
ensino, pesquisa e extensão e desenvolvimento institucional, científico e tecnológico da
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT);
• a lei nº 8.958 sancionada em 20 de dezembro de 1994 pelo Presidente da República,
conhecida como a Lei das Fundações, foi o marco legal que regulamentou “as relações
entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e
as fundações de apoio”;
• o decreto nº 7.423, sancionado em 31 de dezembro de 2010, que revoga o Decreto
5205/04, que regulamentava a Lei 8958/94, estabelece novas regras na relação das Fundações de Apoio com as Instituições Federais de Ensino Superior, detalhando no seu texto os limites para a atuação das fundações, garantindo que elas sejam usadas exclusivamente com objetivos de desenvolvimento acadêmico, científico e tecnológico;
• as relações entre a Universidade Federal de Mato Grosso e a Fundação Uniselva sempre
foram balizadas pelo ordenamento legal especifico, atendendo aos princípios indicados
no Decreto 7.423/2010 e normatizados internamente por Resoluções do Conselho Diretor e, em especial, pela Resolução do Conselho Diretor nº 14 de 26 de agosto de 2011,
que disciplina o relacionamento entre a UFMT e a Fundação Uniselva e contempla orientações quanto às especificidades e linhas de ação a serem seguidas nesse processo;
• a ação prioritária da Uniselva é a de apoiar a UFMT em suas atividades de pesquisa, ensino e extensão, bem como no seu desenvolvimento institucional, com atenção permanente para a qualidade de suporte oferecido e respeito às coordenações dos projetos
executados;
• a Fundação Uniselva é inscrita no CNPJ sob o nº 04.845.150/0001-57, com o Código de
Atividade Econômica Principal 91.995-5000, Natureza Jurídica 301-8;
• sua governança se dá por intermédio do Conselho Curador e Diretoria, e tem a função de
gestora administrativo-financeira de recursos públicos captados em Secretarias de Estado, Ministérios, Fundos, FINEP, CNPq, instituições internacionais, empresas privadas, para
financiamento dos projetos executados pela UFMT.
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Gestão Estratégica da Fundação Uniselva
MISSÃO - apoiar as atividades de pesquisa, ensino, extensão, trinômio de sustentação da Universidade no Brasil, bem como prestar iguais serviços à sociedade em projetos de mesma área
de abrangência, de interesse público ou coletivo.
VISÃO - ser reconhecida como marco de excelência na gestão de projetos no campo do ensino, pesquisa e extensão.
VALORES - ética, credibilidade, transparência, imparcialidade, respeito às pessoas e construção do conhecimento.

Localização, Telefone, E-mail, Site
A entidade está localizada no campus da UFMT, em Cuiabá, onde estão distribuídos os setores
que a compõem atualmente.
Endereço: Fundação Uniselva, Avenida Fernando Correa da Costa, nº 2.367, campus de Cuiabá, bloco da Gráfica, Boa Esperança, Cuiabá | MT, CEP 78060-900
Telefone: (65) 3661-3900 Fax: (65) 3628-1220
E-mail: uniselva@uniselva.org.br
Site: www.fundacaouniselva.org.br
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Estrutura Organizacional da Fundação Uniselva

Conselho Curador – presidido pelo Reitor da UFMT, o Conselho Curador é responsável pelo
orçamento e o plano de trabalho da Fundação para cada exercício financeiro, a elaboração
do Regimento Interno e seu funcionamento, a aprovação de prestação de contas da Diretoria
Executiva após parecer do Conselho Fiscal, dentre outras funções.
Conselho Fiscal - ao Conselho Fiscal compete acompanhar e fiscalizar a gestão financeira da
entidade, zelando pela exatidão no emprego de seus recursos e emitindo parecer sobre as
contas anuais a serem apresentadas ao Conselho Curador, entre outras responsabilidades previstas no Estatuto da entidade.
Diretoria Geral - composta pelo Diretor Geral e Diretor Adjunto, apoiado pela Superintendência, que gerencia os trabalhos das Áreas de Projetos, Financeira, Contabilidade – Compras
– Informática – Auditoria– Recursos Humanos.
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Qualificação da Fundação Uniselva
A maior atividade da Fundação Uniselva se expressa na gerência técnico-administrativa de
projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, e/ou de apoio e prestação de serviços nas diversas áreas do conhecimento.
Isso se consolida em forma de cursos, seminários, pesquisas, atividades de extensão, consultorias, assessorias, desenvolvimento institucional, sempre em consonância com o Plano de
Desenvolvimento Institucional- PDI da UFMT.
A gerência técnico-administrativa-financeira contempla as seguintes atividades:

Prospecção de Oportunidades
Divulgação para a comunidade acadêmica de informações sobre as oportunidades de apoio a
projetos e os requisitos para a prestação de serviços.

Apoio na Elaboração, Encaminhamento e Contratação da Proposta
• Assessoria na elaboração de proposta orçamentária de projetos de pesquisa, ensino, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, prestação de serviços.
• Classificação dos itens de orçamento e formas de pagamento [pessoal, aquisições nacionais e internacionais etc.].
• Abertura de conta específica, conforme projeto.
• Análise dos itens que compõe o projeto [escopo, metodologia, cronograma] consoante
às exigências de cada órgão financiador.
• Identificação de competências na UFMT quando se tratar de demanda de prestação de
serviços e composição de equipes multidisciplinares quando for o caso.
• Encaminhamento da proposta ao financiador acompanhada da documentação exigida;
• Exame do instrumento jurídico, aprovação pela assessoria jurídica, submissão aos órgãos
competentes da UFMT e assinatura da Reitora.
• Envio do instrumento jurídico assinado e acompanhado da competente documentação.

Gerenciamento da Execução dos Projetos
• Administração e gerenciamento pela Fundação por projeto, conforme plano de trabalho
aprovado e cronograma financeiro estabelecido no instrumento jurídico.
• Acompanhamento da execução do projeto [observância quanto a prazos, cláusulas contratuais, remanejamentos e atendimento às exigências dos órgãos financiadores].
• Pagamentos de pessoal contratado, bolsistas, autônomos e estagiários de acordo com as
legislações sobre a matéria.
• Emissão e recolhimento de todos os encargos sociais e tributos.
• Informações e esclarecimentos a auditorias e órgãos fiscalizadores e financiadores.
• Prestação de contas dos recursos aplicados em consonância com as normas definidas
pelo financiador, podendo ser parciais e finais.
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Aquisição de Materiais e Serviços
• As aquisições de material de consumo, permanente e equipamento, bem como contratação de serviços- pessoa jurídica, são efetivadas pela Fundação em observância a Lei
8666/93.
• Nas aquisições internacionais, a Fundação é credenciada no CNPq, no âmbito da Lei Federal nº 8.010/90, para efetuar importação de equipamentos e materiais destinados à
pesquisa científica e tecnológica com isenção de tributos.

Patrimônio
• Catalogação e controle físico dos bens adquiridos ou cedidos em comodato para os projetos.
• Emissão de termos de responsabilidade dos bens adquiridos sob a guarda dos coordenadores de projetos.
• Envio anual à UFMT da relação de equipamentos adquiridos para realização do tombamento dos bens que passarão a integrar o acervo da instituição apoiada.

Prestação de Contas
• Elaboração de Prestações de Contas Parciais e Finais.
• Análise e respostas de diligências de órgãos concedentes.
• Orientação aos coordenadores sobre diárias, suprimento de fundos, notas fiscais.
• Montagem da Prestação de Contas e encaminhamento aos órgãos concedentes.

Sistema On Line de Gestão de Projetos
Desde 2010 a Fundação Uniselva implantou o Sistema UNISIG no intuito de oferecer ao Coordenador de Projetos comodidade e transparência no acompanhamento da execução financeira de seu projeto. Por intermédio desse sistema os usuários têm acesso direto, via internet, às
informações referentes ao seu projeto.
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Galeria de Projetos
Particularmente o ano de 2012 foi desafiador para a Fundação Uniselva no setor de projetos,
em virtude da combinação de três situações vivenciadas pela entidade:
• a greve prolongada dos docentes e técnicos das Instituições Federais de Ensino Superior,
o que refletiu numa diminuição de entrada de projetos na Uniselva, se comparado com
os anos anteriores;
• as exigências, cada vez maiores, dos órgãos de controle nos procedimentos de gestão
das Fundações de Apoio;
• as instabilidades na economia, com reflexos na redução de investimentos na área do ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento científico e tecnológico por parte das organizações privadas e públicas, sobretudo no âmbito estadual.
Contudo, esse panorama, aparentemente adverso, só veio reforçar a convicção da Fundação
Uniselva quanto à necessidade de estabelecer ações conjuntas com a UFMT para repensar e
traçar novos caminhos, além de formatar novos modelos de gestão na sua relação com a instituição apoiada.
O objetivo disso é alcançar um novo patamar de conhecimento e promover um ambiente que
incentive a criatividade, a experimentação, o desenvolvimento de novas ideias, da cultura da
excelência e da compreensão dos fatores que afetam as partes interessadas. O resultado será
uma maior contribuição para a disseminação de melhores práticas e, via de consequência, no
alcance de resultados eficazes nas diversas áreas em que a Uniselva atua como entidade de
apoio a UFMT.
No apoio à UFMT, a Fundação UNISELVA tem sob sua gestão projetos e serviços desenvolvidos
com confiabilidade e transparência que estabelecem relações entre a instituição de ensino superior mato-grossense e usuários, além de órgãos federais, estaduais e municipais, instituições
de ensino, pesquisa e extensão, órgãos de fomento e de financiamento, entidades públicas e
privadas, empresas e sociedade. Veja, em números, como foi o ingresso de projetos em 2012,
comparativamente com 2011:

Comparativo de Projetos
Tipo de Projeto

2011

2012

Variação [%]

Pesquisa

23

14

-37,86

Extensão [Cursos/Eventos]

63

32

-49,20

Ensino

23

22

-4,34

Desenvolvimento Institucional

06

11

83,33

Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico

00

01

100

TOTAL

115

79

-31,30

No geral, houve um decréscimo de 31,30% no ingresso de projetos em 2012 em relação a 2011 pelos motivos mencionados no início
deste item intitulado Galeria de Projetos. Porém, destaca-se um incremento de 83,33% na modalidade de projeto de desenvolvimento
institucional. Os projetos de extensão, a exemplo de 2011, foram os mais realizados em 2012, embora, comparativamente, tenham
sofrido um decréscimo de 49,20% em 2012.
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Projetos 2012
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A listagem a seguir mostra os projetos com ingresso em 2012 na Fundação Uniselva e a força de trabalho de cada um deles. Observa-se, a partir dessa listagem, o cumprimento da exigência
da Resolução CD 14, de 2011, estabelecendo que 2/3 do pessoal participante dos projetos estejam vinculados à UFMT. Tal Resolução segue o decreto 7.423, de 31 de dezembro de 2010,
Capítulo II, art. 6º, Inciso IV, §3º : “os projetos devem ser realizados por no mínimo dois terços de pessoas vinculadas à instituição apoiada, incluindo docentes, servidores técnico-administrativos, estudantes regulares, pesquisadores de pós-doutorado e bolsistas com vínculo formal a programas de pesquisa da instituição apoiada”.

Força de Trabalho dos Projetos

Conheça alguns projetos com ingresso
em 2012 na Fundação Uniselva
Projetos com Apoio Direto da Uniselva
Núcleo de Estudos e Atividades da Terceira Idade – NEATI, criado em setembro de 1993
pelo Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus
Universitário de Rondonópolis – UFMT/CUR, tem como objetivo principal atender idosos em
Rondonópolis, de modo a proporcionar aos participantes do projeto um envelhecimento digno e saudável. O programa vem funcionando como um curso plurianual de extensão Em 18
anos de funcionamento ininterruptos, já atendeu cerca de 2.000 usuários e, atualmente, conta
com um público de aproximadamente 150 frequentadores, divididos em três turmas, de acordo com a ordem de ingresso no programa. A Fundação Uniselva participa desse projeto, ao
garantir a manutenção de dois bolsistas, emergencialmente por doze meses.
Simpósio Acerto 2012 - O evento de caráter científico e educativo, organizado anualmente
pela equipe do projeto Aceleração da Recuperação Total Pós-Operatória – ACERTO, tem por
objetivo o paradigma da medicina baseada em evidências, em detrimento dos cuidados tradicionais, normalmente empíricos. Congrega diversos profissionais que se interrelacionam nos
cuidados ao paciente cirúrgico e difunde a prática multidisciplinar que visa acelerar a recuperação do paciente cirúrgico em diversos hospitais do país e, consequentemente, reduzir os
custos hospitalares, especialmente do Sistema Único de Saúde. Trata-se de evento singular no
Brasil com essa proposta e a Uniselva participa do projeto com a isenção da aplicação de seus
custos operacionais em prol da iniciativa.
Negócio a Negócio - O Termo de Cooperação firmado entre o Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas do Estado de Mato Grosso (Sebrae-MT), a UFMT e a Fundação Uniselva tem
dado origem a vários projetos, dentre os quais o intitulado, Negócio a Negócio : Relações entre
Universidade e Empresa. A Uniselva, diante da relevância da proposta e consoante com sua
missão institucional de apoiar o fortalecimento das bases pesquisa-extensão- ensino da UFMT
contribui com o projeto, isentando-o do repasse de recursos relativos aos seus custos operacionais. Com abrangência no município de Cuiabá, o projeto envolve estudantes de Ciências
Sociais Aplicadas, Administração, Administração de Empresas e Administração da Produção,
tendo como área temática central a Tecnologia e Produção. Sua primeira edição ocorreu no
período de 2010/2011 e a segunda em 2012.
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Campeonato Mundial Escolar de Futsal - O Campeonato Mundial de Futsal Escolar, em Antalya- Turquia, no período de 07 a 14 de abril de 2012, tele participação brasileira e apoio financeiro do Ministério dos Esportes/Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social. Alunos mato-grossenses foram aprovados na seletiva nacional, realizada pela Confederação
Brasileira do Desporto Escolar [CBDE], e integraram a delegação brasileira no campeonato. A
UFMT/ Pró-Reitoria de Vivência Acadêmica e Social (PROCEV) foi convidada pelo Ministério dos
Esportes/ Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social a apoiar a participação de 14 representantes mato-grossenses, 2 técnicos de Brasília e 1 técnico de Aracaju no evento. Para tanto, o Ministério dos Esportes procedeu a descentralização externa de créditos a favor
da UFMT, no valor de R$ 120.327,30. Para operacionalizar o projeto., a UFMT formalizou contrato
com a Fundação Uniselva e o projeto deu entrada na entidade a dois dias antes do embarque
dos participantes. Nesse curto espaço de tempo, a Uniselva viabilizou o cadastro dos atletas e
equipe técnica, a concessão de diárias, aquisição de passagens aéreas, trechos nacional e internacional, e demais procedimentos. Isso resultou na ida dos esportistas ao evento, oportunizando
o intercâmbio com jovens de vários países, estimulando a prática do esporte e o desenvolvimento integral do aluno, o pleno exercício da cidadania, por meio da prática esportiva, cumprindo,
dessa forma, a principal missão da Uniselva, que é a de apoiar as diversas ações da UFMT.

Projetos de Ensino da UFMT
Curso de Especialização em Direito Ambiental a Distância [ CEDA II] - A Faculdade de Direito da UFMT, por meio do Núcleo de Estudos e Pesquisas Jurídicas Ambientais (NEPA), realiza
o II Curso de Especialização em Direito Ambiental a Distância (CEDA II). Este curso foi programado para preparar profissionais das áreas das Ciências Sociais, Biológicas, Exatas, Agronômicas,
Administrativas e Econômicas, bem como aos bacharelandos da área de Turismo. É virtual,
portanto, a distância, com apenas dois Encontros Presencias [obrigatórios por lei] para avaliação do final dos dois Ciclos [Básico e Avançado], constituídos por XIII Módulos. A apresentação
final da monografia será na Faculdade de Direito da UFMT [Campus de Cuiabá]. As vagas estão
distribuídas por cinco Polos [Cuiabá, Sinop, Rondonópolis, Barra do Garças e Araputanga].
Curso de Especialização em Direito Administrativo e Administração Pública - Proposto
pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, o curso está em sua terceira edição voltado para a formação de recursos humanos na área jurídica e administração
pública, buscando preparar o profissional para atuar com eficiência como operador do direito
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em quaisquer das profissões relacionadas ao Direito Administrativo em seus diversos níveis.
Com carga horária de 440 horas e oferta de 60 vagas, tem como público alvo graduados em
Direito, Administração, Economia e Ciências Contábeis.
Curso de Especialização em Direito Agroambiental e Sustentabilidade - Oriundo da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, o curso está em sua terceira edição
e objetiva a formação de recursos humanos nas áreas de Direito Agrário, Direito Ambiental e
Sustentabilidade, permitindo aprofundamento teórico nas matérias especificadas, propiciando também capacitação aos discentes para atuarem nos Tribunais de Justiça, órgãos do Ministério Público, Administração Estadual e Federal relacionados com a fiscalização e proteção do
meio ambiente, instituições de ensino e organizações não- governamentais. Com carga horária de 450 horas e oferta de 60 vagas, tem como público alvo profissionais de nível superior
com atuação e interesse na área ambiental.
Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Tecnologia Agroambiental - Proposto pelo Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas da UFMT/ Campus de Rondonópolis, o curso na modalidade a distância é apresentado em duas etapas: a primeira, de Educação a Distância, e a
segunda, de encontros presenciais. Com carga horária de 480 horas e oferta de 50 vagas, tem
como público alvo profissionais de nível superior formados nas áreas de Engenharia, Agronomia e demais graduados nas diversas áreas do conhecimento. O curso tem como objetivo
geral implantar na UFMT, Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Tecnologia Agroambiental
visando à qualificação profissional de recursos humanos, atendendo às necessidades do mercado de trabalho, bem como contribuir com a política de desenvolvimento técnico-profissional nessa área do conhecimento.
Especialização Lato Sensu- Matemática para Educação Básica - O Curso de Especialização
Lato Sensu - Matemática para Educação Básica tem como foco a Educação Matemática. O curso
proposto é oriundo do Instituto de Ciências Exatas e Naturais da Universidade Federal de Mato
Grosso / Campus de Rondonópolis e tem por objetivo capacitar teórica e metodologicamente
os professores de matemática que atuam na segunda fase do ensino fundamental e no ensino
médio, bem como propiciar uma formação para a cidadania,ou seja, uma formação que capacite o professor de matemática a pensar qualitativa e criticamente e a lidar efetivamente com
aspectos e situações quantitativas com os quais depara na vida cotidiana.Com carga horária
de 360 horas e oferta de 45 vagas, tem como público alvo, professores de matemática ou áreas
afins da Rede Pública e Particular de Ensino licenciados em matemática ou áreas afins.

Curso de Administração a Distância obtém nota 4 na avaliação do INEP
O curso de Administração [modalidade à distância] da UFMT obteve nota 4 na avaliação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira [INEP], sendo que a nota máxima que pode ser obtida é 5. Criado em 2008, o curso, com sede em Cuiabá, foi avaliado pela
primeira vez em 2012. Foram analisados os laboratórios, as bibliotecas, como o curso é oferecido,
e, além disso, feitas entrevistas com os professores, tutores e alunos para que se chegasse à nota
obtida. Além da sede, o curso é oferecido nos polos de Primavera do Leste, Ribeirão Cascalheira,
Juara e Pontes e Lacerda. A primeira turma do curso é constituída por 275 alunos [entre todos
os polos]. Segundo o coordenador da Universidade Aberta do Brasil [UAB] na UFMT, professor
Carlos Rinaldi, “a nota é mérito de toda a equipe - coordenadores, professores, tutores e da coordenação do curso Administração a distância da UFMT”. Os cursos da modalidade à distância da
UFMT foram criados em parceria com a Universidade Aberta do Brasil [UAB]. Parte dos recursos
dos Projetos UAB é gerenciado pela Fundação Uniselva.
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Projetos de Extensão da UFMT
I Semana da Estatística - O Instituto de Ciências Exatas e da Terra da UFMT, por meio do Departamento de Estatística, realizou a I Semana da Estatística. Trata-se de um evento que visa
reunir docentes, alunos e profissionais da Estatística e de outras áreas para divulgação da profissão do estatístico e sua importância no planejamento estratégico e tomada de decisão nas
diversas áreas do conhecimento. É alusivo ainda aos dois anos da criação do Curso de Estatística na UFMT.
Introdução a Bioestatística I em SPSS - O Departamento de Estatística realizou também o
Curso de Capacitação intitulado Introdução a Bioestatística I em SPSS. A capacitação objetiva o
estudo de técnicas descritivas de análises de dados, as principais distribuições de probabilidade discretas e contínuas e introduz as técnicas de correlação e regressão linear simples. A
capacitação estatística proposta se complementará com o uso do programa estatístico SPSS
(Statistical Package of Social Science). Esse programa é importante para as áreas de Saúde
Coletiva, Medicina, Ciências Sociais e Engenharia, entre outras áreas.
I Simpósio Mato-Grossense de Bovinocultura de Corte (I Simbov) - Realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e organizado pela área de Bovinocultura de Corte
da UFMT, o evento reuniu pesquisadores para discussão das tecnologias ligadas ao setor da
bovinocultura de corte e possibilitou que cinco estudantes participassem do Joint Annual Meeting (JAM 2012) no estado do Arizona, Estados Unidos. Os mestrandos do Programa Renata Pereira da Silva, Lilian Chambo Rondena, Antônio José Neto, Rafael Gonçalves Ferrato e Jefferson
Fabiano Werner apresentaram trabalhos científicos em diferentes categorias durante o JAM
2012. Todas as pesquisas produzidas pelos estudantes tiveram como objetivo avaliar o uso de
coprodutos da lavoura e do biodiesel na produção de bovinos. Realizado pela American Society
of Animal Science (ASAS) e American Dairy Science Association® (ADSA®), em parceria com outras
instituições, o JAM 2012 aconteceu na cidade de Phoenix, entre os dias 15 e 19 de julho de 2012.
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Escola de Arte - Projeto oriundo da Coordenação de Extensão da UFMT, com apoio da Fundação Uniselva, mediante contrato firmado com a instituição.
A Escola de Artes foi criada em 2003, com o objetivo de oferecer à comunidade intra e extra
campus, cursos livres nas diversas áreas da linguagem artística: dança, música [ canto, teclado, violão], teatro e artes plásticas[pintura, artesanato]. Trata-se de projeto de extensão, cujos
cursos são oferecidos anualmente à comunidade em geral desde 2009, com o gerenciamento
administrativo-financeiro da Fundação Uniselva.

Congresso de Pesquisa em Educação- Conpeduc - Trata-se de uma iniciativa do Programa de
Pós-Graduação em Educação [Mestrado] do Campus de Rondonópolis. A terceira edição do evento tem como tema “Educação e Cidadania”. O Congresso tem por objetivo reunir os discentes de
graduação e pós-graduação da área de educação e afins, docentes e pesquisadores de universidades públicas e privadas, professores da educação básica das redes pública e privada, bem como
educadores de instituições socioeducativas e comunitárias, para discutir sobre a problematização
acerca das demandas contemporâneas que atravessam as relações entre a escola, a comunidade e
a Universidade. A edição de 2012 contou com 401 participantes.
Uso de Recursos do Núcleo de Estudos em Ruminantes e Pastagens - NERP - O Projeto é
executado pela Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária e Zootecnia – FAMEVZ - Departamento de Zootecnia e Extensão Rural da UFMT. O objetivo é estabelecer vínculo participativo entre os produtores rurais e a Universidade, por meio de atividades de extensão, com
a finalidade de transferir e receber informações, aproximando a comunidade acadêmica dos
produtores/pecuaristas da região, além de proporcionar aos alunos, produtores e auxiliares de
campo, treinamento técnico sobre produção e manejo de ruminantes e pastagens, mediante
a realização de cursos, palestras seminários,mini- cursos, dias de campo e visitas técnicas.
VIII Semana de Nutrição- Avanços em nutrição: Da Dialética à Nutrigenômica - O evento,
em sua oitava edição, é oriundo da Faculdade de Nutrição/ Departamento de Alimentos e Nutrição apresenta a temática: Avanços em Nutrição - da Dialética à Nutrigenômica, considerando
o cenário mundial atual que exige uma ciência multidisciplinar caracterizada pela integração
de três dimensões: biológica, social e ambiental. O projeto busca a inserção dos alunos e professores em diversas áreas de atuação do nutricionista- food service, gastronomia, saúde coletiva e nutrição clínica, possibilitando aprendizado teórico e prático a respeito das inovações
nas áreas proeminentes da Nutrição, além de reforçar o papel da Universidade no fomento
dessas discussões.
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Aperfeiçoamento em Psicologia Clínica III - O Curso de Aperfeiçoamento em Psicologia Clínica é aberto a psicólogos registrados no Conselho Regional de Psicologia, tendo em vista a
formação continuada desses profissionais. Com carga de 360 horas, o projeto se estrutura na
articulação de dois eixos: aperfeiçoamento ou formação continuada e assistência psicológica.
São ofertadas 20 vagas distribuídas em três ênfases: 1)Psicanálise, com oferta de 10 vagas; 2)
Psicologia Humanista/Abordagem Centrada na Pessoa - 5 vagas; 3) Abordagem Comportamental - 5 vagas. O curso encontra-se na sua terceira edição.

Projetos de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UFMT
Determinação das perdas pós- colheita durante a colheita, transporte e armazenamento de soja e milho - Projeto executado pelo Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais da
UFMT, no campus de SINOP, com a colaboração de pesquisadores da University of Illinois at
Urbana- Champaign [UIUC], Universidade Federal de Viçosa [UFV], Universidade Federal de
Goiás [UFG] e UFMT para o desenvolvimento de análises quantitativas e de tecnologias para
o monitoramento de perdas e da qualidade de grãos durante a colheita, armazenamento e
transporte. As atividades propostas estão focadas em determinar o volume e os custos das
perdas de grãos em três estágios de cadeia produtiva- colheita, transporte e armazenamento.
As atividades de pesquisa incluem revisões na literatura e em banco de dados, levantamento
das práticas adotadas por produtores para o processamento e armazenamento, e medições
das perdas quantitativas e qualitativas dos grãos. Os dados coletados a partir destas atividades
formarão o ponto de referencia, pelo qual podemos determinar os ganhos obtidos a partir de
recomendações e soluções em projetos de engenharia obtidos.

Centro de Oleoquímica e Energias Renováveis Guariba - O projeto conta com recursos do
Ministério de Ciência e Tecnologia e tem por objetivo a implantação de um Centro de Oleoquímica e Energias Renováveis em Guariba para a produção de biodiesel, óleos fixos e voláteis,
englobando a formação e capacitação tecnológica da comunidade, difusão e popularização
da ciência, geração de emprego e renda, garantindo assim sua inclusão social, tecnológica e
simultaneamente promover a sustentabilidade da comunidade. O coordenador do projeto é
o professor Evandro Dall’ Oglio.
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Projetos de Desenvolvimento Institucional
A Fundação Uniselva participou, com a UFMT, de etapas que resultaram na parceria Governo
do Estado e Universidade para a viabilização de projetos voltados para a Copa do Mundo 2014.
Atualmente estão em andamento os seguintes projetos:
Centro Oficial de Treinamento da UFMT – COT - O Centro Oficial de Treinamento da Universidade Federal de Mato Grosso visa revitalizar a área esportiva do campus e construir uma pista
oficial de atletismo com padrão internacional, conforme exigência da Confederação Brasileira
de Atletismo. Com capacidade para abrigar 1,5 mil torcedores, o COT da UFMT é uma das três
unidades de treinamento que serão construídas em Cuiabá e Várzea Grande com vistas à Copa
do Mundo de 2014. De acordo com o arquiteto e professor da UFMT, José Afonso Portocarrero,
coordenador do projeto, “o prédio é totalmente acessível e a entrada principal tem rampas e
elevador para atender às pessoas com deficiência e as que têm mobilidade reduzida”. Com
previsão de entrega para junho de 2013 os COTs fazem parte da lista de exigências da FIFA
que fixa um tempo máximo de deslocamento de 20 minutos entre os centros e o estádio de
futebol, que, no caso se trata da Arena Pantanal, em construção no Bairro Verdão, em Cuiabá.

Impacto Econômico e Social dos Investimentos Públicos com a realização da Copa do
Mundo FIFA 2014- Cidade Sede Cuiabá-Mt - Projeto resultante do Convênio nº 004/2011/
SECOPA firmado entre a Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo - FIFA 2014-SECOPA, a
Fundação Uniselva e a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso tem por objeto identificar os impactos econômicos e sociais advindos dos investimentos públicos na realização da
Copa do Mundo FIFA 2014- cidade sede Cuiabá/MT, assim como os legados para a sociedade.
O Projeto importa em R$ 323.400,00, dos quais R$29.400,00 de contrapartida não financeira da
Fundação Uniselva. Sua execução está sob a responsabilidade da UFMT por intermédio da Faculdade de Economia. Os cenários de referência para o estudo considerou as seguintes áreas
de atuação do Estado: Segurança Pública, Educação, Turismo, Saúde, TIC, Transporte, Energia,
Lazer/Esporte, Trabalho e Emprego, Finanças Públicas, Perfil Social, Preços e Mercados.
Diagnóstico de demanda de produtos e serviços para a Copa em 2014 em Cuiabá, Várzea
Grande e cidades turísticas do Vale do Rio Cuiabá - Projeto fruto do Convênio nº 003/2011/
SECOPA firmado entre a Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo - FIFA 2014-SECOPA, a
Fundação Uniselva e a Fundação UFMT e visa diagnosticar a situação atual dos principais con-
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dicionantes estruturais de Cuiabá e Várzea Grande indispensável para o pleno atendimento
das necessidades excepcionais geradas pelo ingresso de turistas, delegações e profissionais
que afluirão para o evento da Copa do Mundo FIFA 2014. Os procedimentos metodológicos
compreendem a coleta de informações secundárias em órgãos oficiais e instituições representativas de classe, assim como dados primários compilados junto aos principais agentes
relacionados às atividades com maior probabilidade de impacto pelo evento. Prioritariamente
para este estudo foram selecionadas nove áreas de interesse, consideradas como estratégicas: municípios de Acorizal, Barão de Melgaço, Cáceres. Chapada dos Guimarães, Nobres, Poconé, Rondonópolis, Rosário Oeste e Santo Antonio do Leverger. O valor do Projeto é de R$
869.610,31, dos quais R$ 79.096,00 de contrapartida não financeira da Fundação Uniselva. Sua
execução está sob a responsabilidade da UFMT, por intermédio da Faculdade de Economia.
Concurso Público para provimento efetivo de vagas para os cargos de Agente da Infância e Juventude, Oficial de Justiça e Distribuidor,Contador e Partidor do Poder Judiciário
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - O concurso é resultante do Contrato
nº 084/2012 firmado entre o Estado de Mato Grosso, por intermédio do Poder Judiciário/Tribunal de Justiça e a UFMT e desta com a Fundação Uniselva, por meio do Contrato nº 083/
FUFMT/2012, tendo por objeto a cooperação técnica e administrativa para o gerenciamento
dos recursos financeiros na execução do referido Concurso. O valor contratado importa em R$
1.350.968,80 e público-alvo estimado em 30.000 inscritos.
Concurso Público Para Provimento de Cargos do Quadro de Pessoal do Instituto Federal
de Mato Grosso - IFMT/2012 - O projeto tem por objeto o apoio institucional da Fundação
Uniselva para a execução de ações complementares na prestação de serviços de suporte técnico
especializado por parte da UFMT/Coordenação de Exames Vestibulares, visando a organização
e realização de Concurso Público de provas destinado ao provimento de vagas para cargos da
carreira de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e de Técnico-Administrativo em
Educação para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, com base
no Termo de Cooperação nº 002/2012/IFMT, firmado entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso e a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. O valor
contratado é da ordem de R$ 1.050.300,00 e público-alvo estimado em 41.188 inscritos.
Concurso público Promotor de Justiça Substituto - O projeto tem por objeto o apoio institucional da Fundação Uniselva para a execução de ações complementares na prestação de
serviços de suporte técnico especializado por parte da UFMT/Coordenação de Exames Vestibulares, visando a organização e realização de Concurso Público para provimento de Cargos de Promotor de Justiça Substituto de Mato Grosso, nos termos do Contrato nº 006/2012
celebrado entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a UFMT e do Contrato nº
019/FUFMT/2012 celebrado entre a FUFMT e a Fundação Uniselva. O valor contratado é de R$
306.860,00 e público-alvo estimado em 6.819 inscritos.
Concurso Público para Provimento de Cargos de Carreira do Ministério Público do Estado
de Mato Grosso - O projeto tem por objeto o apoio institucional da Fundação Uniselva para a
execução de ações complementares na prestação de serviços de suporte técnico especializado
por parte da UFMT/Coordenação de Exames Vestibulares, visando a organização e realização de
Concurso Público para provimento de Cargos de Carreira do Ministério Público do Estado de Mato
Grosso, para os cargos de: a) Analista de Sistemas, Assistente Social, Bibliotecário, Contador, Engenheiro Civil, Engenheiro Florestal; b)Nível Médio: Técnico Administrativo e c) Nível Fundamental:
Motorista, nos termos do Contrato nº 023/2012 celebrado entre o Ministério Público do Estado de
Mato Grosso e a UFMT e do Contrato nº 064/FUFMT/2012 celebrado entre a FUFMT e a Fundação
Uniselva. O valor contratado é de R$ 587.910,00 e público-alvo estimado em 22.611 inscritos.
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Publicações e Participações em eventos
nacionais e internacionais
Artigo Científico
Interaction with public accounts via Citzen Portal: a case study [Interação com as contas
públicas através do Portal Cidadão]
O artigo científico Interação com as Contas Públicas através do Portal Cidadão, de autoria de Lislaine Braz da União do Ensino Superior
de Nova Mutum[Uninova], sob a orientação do professor Cristiano
Maciel, do Instituto de Computação da UFMT, foi apresentado pelo
referido orientador no Fourth International Conference on e Participation [ePart2012] realizado em Kristiansand, na Noruega, no
período de 3 a 5 de setembro de 2012. O professor Cristiano Maciel
é colaborador do Projeto Serviços Técnicos Especializados na Área
de Tecnologia da Informação - TCE/MT, oriundo de convênio firmado entre o Tribunal de Contas do Estado,a UFMT e a Fundação
Uniselva. O apoio da Fundação possibilitou que o trabalho fosse
apresentado na Noruega.

Outras publicações
Jogos Indígenas e Educação: produção de material sobre jogos dos Povos Indígenas do
Brasil - Exposição de livros na Feira Internacional de Frankfurt
O projeto “Jogos Indígenas e Educação”, financiado pelo Ministério dos Esportes, contou com a parceira da UFMT, da Universidade
do Estado de Mato Grosso e apoio da Uniselva para a sua realização. Coordenado pela professora Beleni Saléte Grando, o projeto
teve como objetivo contribuir para que a temática indígena seja
incluída na escola, como prevê a Lei nº 11.645/08, assim como
contemplar a educação intercultural. Como resultado foi publicada a obra O eu e o outro na escola: contribuições para incluir a história e a cultura dos povos indígenas na escola, organizado pela referida professora e pelo professor da UFMT. Luiz Augusto Passos.
Além da versão e-book do livro, disponibilizado no site do Ministério do Esporte, a obra foi publicada pela Editora da UFMT. A referida
obra foi selecionada para exposição na Feira Internacional do Livro
de Frankfurt, Alemanha, no período de 10 a 14 de outubro de 2012.
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Desenvolvimento e divulgação de metodologias de avaliação e monitoramento sobre as
Conferências Municipais de Saúde em Mato Grosso e a sua influência na gestão participativa e estratégica do SUS.
O projeto Desenvolvimento e divulgação de
metodologias de avaliação e monitoramento
sobre as Conferências Municipais de Saúde em
Mato Grosso e a sua influência na gestão participativa e estratégica do SUS, financiado pelo
Ministério da Saúde por intermédio da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa
e executado pelo Núcleo de Desenvolvimento e Saúde do Instituto de Saúde Coletiva da
UFMT, em parceria com o Grupo de Saúde
Popular e o Conselho de Secretarios Municipais de Saúde de Mato Grosso, contou com o gerenciamento administrativo - financeiro da
Fundação Uniselva. O projeto, constituído por seis metas atividades, incluindo estudos sobre
conferências em cinco municipíos, resultou na publicação da obra intitulada, Políticas de Saúde
em Mato Grosso, dos autores Júlio Strubing Müller Neto, Nina Rosa Ferreira Soares e Fátima Ticianel,
recém - lançada pela Editora Universitária [EdUFMT].
História Oral e História da Arte no Museu de Arte e Cultura Popular - MCAP
O projeto desenvolvido com recursos da Secretaria de Estado de Ciência
e Tecnologia (SECITEC) teve como objeto oferecer à comunidade mato-grossense vozes da história da UFMT e reprodução do acervo de vozes e
imagens produzidas no MCAP nos seus 37 anos de existência, destinando
aos Centros Culturais e Escolas o acesso do material produzido. A consecução desse projeto contou com as parcerias da SECITEC, UFMT e Fundação
Uniselva.
Artífice de um Novo Mundo - Educação Integral em Mato Grosso
O livro Artífice de um Novo Mundo - Educação Integral em Mato Grosso
é resultante do Termo de Cooperação firmado entre o Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação - FNDE e a UFMT/ Instituto de Educação
e gerenciamento administrativo-financeiro da Fundação Uniselva, para
o desenvolvimento do Programa Mais Educação, do Ministério da Educação. Esse programa tem por finalidade desenvolver várias atividades,
como estratégias de formação de professores comunitários, diretores,
coordenadores, setores municipais, estaduais, monitores e voluntários
que desenvolvem educação integral no referido Programa. No âmbito
de Mato Grosso, foi coordenado pela professora Maria da Anunciação
Pinheiro Barros Neta, também responsável pela organização do livro, juntamente com os Professores Luiz Augusto Passos e Neura Cézar. Publicado pela Editora da Universidade Federal de
Mato Grosso a obra foi lançada no início de 2012.
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Inventário Documental do Patrimônio Imaterial Mato-grossense

Realizado pelo Departamento de Antropologia do Instituto de Ciências Humanas e SociaisICHS/UFMT, oriundo de Convênio firmado entre o IPHAN e a Fundação Uniselva. O objetivo foi
o levantamento documental sobre o patrimônio imaterial [saberes e modos de fazer, formas
de expressão, festas, celebrações e lugares ou espaços de práticas culturais coletivas] do Estado de Mato Grosso, diagnosticando as condições de conservação e acondicionamento de
seus acervos, bem como o funcionamento das instituições que os abrigam, com a produção
de um banco de dados disponível ao público por meio de distribuição de DVD e exposição no
Museu Rondon.
O Projeto de Pesquisa – Inventário do Patrimônio Imaterial de Mato - Grossense – encontra-se
na sua segunda etapa que inclui Exposição Itinerante em dez [10] municípios mato-grossenses, com exposição dos principais documentos inventariados nos acervos mais significativos
da capital mato-grossense e apresentação de bens culturais intangíveis como a Cavalhada, a
Festa de São Benedito e manifestações culturais de cunho popular.

Notícia
Curso de Administração a Distância obtém nota 4 na avaliação do INEP
O curso de Administração [modalidade à distância] da UFMT obteve nota 4 na avaliação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira [INEP], sendo que a nota máxima que pode ser obtida é 5. Criado em 2008, o curso, com sede em Cuiabá, foi avaliado pela
primeira vez em 2012. Foram analisados os laboratórios, as bibliotecas, como o curso é oferecido,
e, além disso, feitas entrevistas com os professores, tutores e alunos para que se chegasse à nota
obtida. Além da sede, o curso é oferecido nos polos de Primavera do Leste, Ribeirão Cascalheira,
Juara e Pontes e Lacerda. A primeira turma do curso é constituída por 275 alunos [entre todos
os polos]. Segundo o coordenador da Universidade Aberta do Brasil [UAB] na UFMT, professor
Carlos Rinaldi, “a nota é mérito de toda a equipe - coordenadores, professores, tutores e da coordenação do curso Administração a distância da UFMT”. Os cursos da modalidade à distância da
UFMT foram criados em parceria com a Universidade Aberta do Brasil [UAB]. Parte dos recursos
dos Projetos UAB é gerenciado pela Fundação Uniselva.
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Indicadores de gerenciamento de projetos da Uniselva

Indicadores de gerenciamento de projetos da Uniselva

Portal de Compras
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Indicadores de Licitações realizadas

Licitações realizadas

Gráfico 1 - Modalidade de licitação utilizada em 2011 e 2012
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• A modalidade Concorrência seguiu os mesmos caminhos da Tomada de Preços, pois em
2012 seu volume ou utilização teve um incremento em 6 vezes se comparado com o ano
de 2011. Esse aumento se explica principalmente pela intensificação no volume de demandas UFMT por obras.
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• O Pregão Presencial se tornou uma ferramenta importante para solucionar, ou minimizar
alguns problemas. Em 2012 seu volume, ou utilização, também teve um incremento em
6 vezes se comparado com o ano de 2011. Essa modalidade vem sendo utilizada com o
propósito de efetuar registro de preços que garante agilidade no atendimento às demandas dos professores coordenadores de projetos da UFMT, sobretudo no que tange à aquisição de material de consumo e bens e serviços. Nesse sentido, o gráfico 1 mostra que, em
2011, foram efetuados um total de 107 licitações e, em 2012, apenas 95. Isto já é consequência do fato de que, em 2011, a UNISELVA tinha 603 itens registrados em 8 empresas
e, em 2012, foram 1.521 itens em 23 empresas, conforme Tabelas 1 e 2, respectivamente.
• A Fundação Uniselva enxerga nesse caminho uma forma de atingir seus objetivos, que é
o de atender a demanda dos seus clientes em menor tempo possível a preços compatíveis com os praticados no mercado local.

Registro de Preços

Tabela 1 - Registro de Preços em 2011
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Tabela 2 - Registro de Preços em 2012
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Quantidade de bolsas concedidas [jan/12 a nov/12]
2011 [Qtde]

2011[R$]

2012 [Qtde]

2012[R$]

Variação
[Qtde[%]

Bolsa Lei 8.958/94

2.932

3.713.919,56

3.378

4.631.756,80

24,71

Bolsa Estágio

2.605

1.440.267,13

2.213

1.469.555,53

2,03

Bolsa Pesquisa

1.051

1.402.100,20

728

1.043.435,73

(25,58)

TOTAL

6.588

6.556.286,89

6.319

7.144.748,06

(4,08)

Itens

Fonte: Área de Contabilidade

Comparativamente, concedeu-se mais bolsas em 2011 do que em 2012. Em 2012, registrou-se um decréscimo de 4,08% quanto ao número de bolsas concedidas, embora, em termos de
valores, os gastos registrados tenham superado os de 2011. Isso se deve a Resolução CD 15, de
26 de agosto de 2011, que estabeleceu nova tabela de valores de bolsas.

Quantidade de diárias e auxílio transporte concedidos [jan/12 a nov/12]

Analisando o quadro acima, observa-se um decréscimo na ordem de 7,54% na totalidade de
diárias e auxilio transporte concedidos em 2012. Reputa-se como causa o longo período de
greve da UFMT, ocasionando tardia execução de alguns projetos em que tais despesas constavam no seu plano de trabalho.
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Importações 2012
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Contratos de serviço de importação

A Fundação Uniselva, desde que implantou o setor importação, em 2007, vem consolidando
sua atuação nesse serviço, mais especificamente na importação de equipamentos para projetos de pesquisas credenciados no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que desfrutam do incentivo da isenção de impostos promovida pelo governo
federal e estadual. O diferencial para o pesquisador que importa pela Uniselva está na isenção
de impostos e no apoio logístico oferecido pela entidade [todo o processo de desembaraço é
realizado pela própria Fundação].
Em 2012, destacam-se a Financiadora de Estudos e Projetos [FINEP] e a Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Mato Grosso [Fapemat] como principais financiadores desses projetos
na Fundação Uniselva. Além de atender a UFMT, sua maior parceira, a Fundação Uniselva também presta serviços aos pesquisadores da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT),
conforme demonstra o quadro acima.
Em 2012, o valor dos equipamentos importados foi de R$509.653,72. Da tabela apresentada na
página anterior, três importações foram concluídas, quatro estão em fase de entrega e sete estão em curso. Com relação aos contratos de importação, no total de três, dois foram concluídos
e um está em curso. Esse serviço representa o valor total de R$263.916,86.
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Obras contratadas em 2012

No comparativo entre o valor orçado em 2012 e o contratado no referido ano, vislumbra-se uma
economia na ordem de R$283.433,41.
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Perspectivas da Fundação Uniselva para 2013
Para o exercício de 2013, a Fundação Uniselva tem como perspectivas:
• Fomentar iniciativas amparadas pela Lei de Inovação Tecnológica
• Integrar e articular as atividades desenvolvidas com o PDI da UFMT
• Desenvolver ações de divulgação das atividades da Fundação, a fim de ampliar e
manter parcerias na UFMT e com a comunidade externa:
• Promover visitas institucionais, internas e externas.
• Desenvolver material de divulgação institucional.
• Retomar a produção do jornal da UNISELVA.
• Promover o gerenciamento eletrônico de informações, melhorando a comunicação
interinstitucional.
• Intensificar o registro, documentação e divulgação de produtos gerados em parceria
com a UNISELVA.
• Atuar em ações de apoio a pesquisa científica e tecnológica e de extensão, promovidas em conjunto com outros órgãos da UFMT, firmando parcerias e buscando financiamentos para apoio a tais atividades:
• Visitar instituições e órgãos governamentais parceiros.
• Elaborar edital para apoio a Jovens Pesquisadores [Vice-reitoria, PROPEQ e UNISELVA].
• Cooperar com o Escritório de Inovação Tecnológica.
• Desenvolver projeto para Gestão da Qualidade do portfólio de projetos da Uniselva:
• Modelagem de processos internos.
• Avaliação de desempenho das atividades.
• Certificação de qualidade – ISO 9001.
• Atender às questões legais inerentes a Fundação:
• Manter-se a par das discussões legais, em nível nacional e institucional.
• Fomentar a discussão sobre as CDs nº 14 e 15, de 2011.
• Padronizar e institucionalizar o pagamento de bolsas via projetos.
• Apoiar procedimentos operacionais e legais inerentes aos projetos:
• Estabelecer planilhas de custos diretos e indiretos de projetos, para facilitar aos pesquisadores o planejamento destes em projetos.
• Produzir e disponibilizar uma cartilha de procedimentos para usuários da fundação,
sobre trâmites de convênios e contratos na IES.
• Implantar Termos de Compromisso para coordenação de projetos e bolsistas.
• Promover a revisão de projetos de infraestrutura, antes desses serem licitados.
• Realizar a reengenharia sistêmica.
• Remodelar o site da Fundação.
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• Redefinir sistemas computacionais usados para gestão de projetos:
• Investigar sistemas com o SICONV, FINANCIAR, CONVENIAR.
• Integrar sistemas em uso.
• Investir em Recursos Humanos
• Realizar capacitação e aprimoramento constante da equipe.
• Propor a implantação de políticas de gestão de pessoas.
• Realizar encontros com outras fundações do CONFIES, em especial, as da Região
Centro-Oeste
• Realizar o recadastramento da UNISELVA no MEC/MCT
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