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Relatório de Gestão 2013 da Uniselva é 
aprovado por membros de Conselhos 

Pesquisa avaliará
setor da construçãoAniversário de Cuiabá é festejado no Centro Cultural

Membros dos Conselhos Curador e Fiscal da Fundação Uniselva reuniram-se no dia 
14 de março para apresentação do Relatório de Gestão e Demonstrativos Financeiros e Con-
tábeis de 2013 da entidade. Na reunião, realizada na sede da Uniselva, no campus de Cuia-
bá, com as presenças da reitora Maria Lúcia Cavalli Neder e do diretor geral da Fundação, 
Cristiano Maciel, conselheiros foram empossados ou reconduzidos no cargo para o biênio 
2014-2016. Membros do Conselho Fiscal, presidido pelo professor João Soares da Costa, ana-
lisaram os demonstrativos contábeis do exercício de 2013 que foram encaminhados com pa-
recer favorável ao Conselho Curador, que os aprovou em Ato Resolutivo. Página 3

Foi lançado no dia 15 de abril, na sede da Procura-
doria Regional do Trabalho da 23ª Região, o projeto de pes-
quisa para avaliar os riscos ocupacionais, a precarização do 
trabalho e a morbidade dos trabalhadores da construção civil 
e pesada em Mato Grosso. Os canteiros de obras da constru-
ção civil de Cuiabá e Várzea Grande e da construção pesada 
(usinas e pequenas centrais hidrelétricas, ferrovias, rodovias 
etc) do interior de Mato Grosso receberão visitas técnicas da 
equipe de trabalho do projeto de pesquisa que é fruto de um 
convênio firmado entre o Ministério Público do Trabalho em 
Mato Grosso (MPT-MT), Universidade Federal de Mato Gros-
so (UFMT) e Fundação Uniselva. A execução é do Instituto de 
Saúde Coletiva (ISC) da UFMT. Página 3

Participantes do projeto Esporte e Lazer da Cidade comemoraram o aniversário de Cuiabá com show de Nico e Lau.

Nas visitas, equipes do projeto de pesquisa usarão uniformes  e equipa-
mentos de proteção individual.

O projeto Esporte e Lazer da Cidade (PELC Vida Saudável), apoiado pela Fun-
dação Uniselva, celebrou os 295 anos de Cuiabá, comemorado oficialmente em 8 de 
abril, com uma apresentação artística que contou com a participação dos humoristas 
cuiabanos Nico e Lau. O evento, realizado no dia 2 de abril, foi no Centro Cultural da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), no campus de Cuiabá, que ficou lotado 
de convidados, adultos com idade acima de 45 anos, idosos e pessoas com deficiência 
atendidas pelo projeto. O PELC Vida Saudável é desenvolvido pela Faculdade de Edu-
cação Física da Universidade, por meio de um Termo de Cooperação firmado com o 
Ministério do Esporte e gerenciado pela Fundação Uniselva. Página 7

Membros dos Conselhos Curador e Fiscal e diretoria da Fundação Uniselva reunidos para 
apresentação do Relatório de Gestão 2013, na sede da entidade, no campus da UFMT em Cuiabá.



www.fundacaouniselva.org.br

2

www.fundacaouniselva.org.br

2

Foco na 
sociedade

Editorial Entrevista

Nesta presente edição do Informativo 
Uniselva, o caro leitor terá a oportunidade de 
conhecer projetos gerenciados e apoiados pela 
Fundação que beneficiam diretamente a so-
ciedade mato-grossense. Entre esses projetos, 
está a pesquisa de avaliação dos riscos ocupa-
cionais, da precarização do trabalho e da mor-
bidade dos trabalhadores da construção civil e 
pesada em Mato Grosso, em execução pelo Ins-
tituto de Saúde Coletiva da UFMT. Os canteiros 
de obras receberão visitas técnicas das equipes 
da pesquisa, cujos resultados propiciarão a ela-
boração de políticas e o reforço da fiscalização 
nesses ambientes de trabalho.

Outro projeto é o referente à capacita-
ção de trabalhadores do Sistema Único de As-
sistência Social (Suas) de Mato Grosso, tanto em 
nível estadual quanto municipal. Denomina-
do Programa Nacional de Capacitação do Suas 
(CapacitaSuas), a ação oferece cursos de intro-
dução e atualização para contribuir com a qua-
lidade dos serviços socioassistenciais, desenvol-
vidos em consonância com a Política Nacional 
de Assistência Social. Trata-se de uma realização 
dos governos federal e estadual e os cursos são 
executados pelo projeto de extensão do Depar-
tamento de Serviço Social do Instituto de Ciên-
cias Humanas e Socias (ICHS) da Universidade.

Quanto às ações institucionais da Fun-
dação Uniselva, o leitor pode conferir a primeira 
reunião do ano dos Conselhos Curador e Fiscal 
da Fundação Uniselva, que aprovou o Relatório 
de Gestão 2013 da entidade. Na ocasião, a reito-
ra da UFMT, Maria Lúcia Cavalli Neder, que presi-
de o Conselho Curador da Fundação, destacou 
que a entidade tem sido muito importante no 
processo de desenvolvimento institucional da 
Universidade. De seu lado, o diretor geral, Cris-
tiano Maciel, explicou a finalidade do relatório, 
qual seja, o de prestar contas às comunidades 
interna e externa da UFMT e aos órgãos audito-
res e fiscalizadores sobre as atividades desen-
volvidas na gestão dos projetos de interesse da 
academia e da sociedade.

Com relação à melhoria dos serviços 
que a Uniselva oferece aos seus diversos públi-
cos, o Informativo destaca duas iniciativas re-
sultantes do Programa de Gestão de Qualida-
de: a primeira, é o desenvolvimento do Portal do 
Coordenador, com objetivo de propiciar melhor 
eficiência na gestão dos projetos, que substitui-
rá o Sistema Integrado de Gestão (Unisig), ferra-
menta de uso dos coordenadores que detalha 
a movimentação financeira dos projetos; e a se-
gunda medida está relacionada ao atendimento 
da Secretaria, setor que, entre outras funções, é 
encarregado de recepcionar clientes, protocolar 
documentos e atender ao público.

Acompanhe também a Entrevista 
com o presidente do Tribunal de Contas do Es-
tado de Mato Grosso, Waldir Teis, e a agenda de 
cursos e eventos acadêmicos.

Boa Leitura!

Presidente do TCE destaca 
projetos em conjunto com
a UFMT e Uniselva

Waldir Júlio Teis é conselheiro do 
Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE
-MT) desde dezembro de 2007. Graduado 
em Direito pelo Centro de Ensino Supe-
rior (CESUR) de Rondonópolis, município 
a 218 quilômetros de Cuiabá, ele passou 
pelo setor privado e pela área pública, na 
função de secretário de Estado de Fazen-
da, entre 2003 e 2007, antes de ingressar 
no TCE-MT. Em janeiro deste ano, Waldir 
Júlio Teis tomou posse como conselheiro 
presidente do Tribunal de Contas, ao lado 
do vice-presidente, conselheiro José Car-
los Novelli, e do corregedor-geral, conse-
lheiro Valter Albano. 

Nesta entrevista ao Informativo 
Uniselva, Waldir Júlio Teis comenta as 
prioridades de sua gestão à frente do Tri-
bunal de Contas, bem como os projetos 
resultantes do Termo de Cooperação e 
Intercâmbio Educacional entre o TCE-MT, 
a Universidade Federal de Mato Grosso e 
a Fundação Uniselva. Confira a entrevista 
do presidente do TCE:

Uniselva: Na sua gestão, foram 
estabelecidas metas, prioridades para 
o controle externo? Quais?

Waldir Teis: O ponto principal do 
trabalho está na orientação aos municí-
pios. Nós queremos preparar os municí-
pios para que eles possam aplicar cada 
vez melhor o recurso público dentro da 
legalidade mais concisa e correta possí-
vel e com resultados positivos na presta-
ção de serviços à população.

Uniselva: Há um Termo de Coope-
ração e Intercâmbio Educacional entre 
o TCE/MT, a UFMT e a Fundação Uni-
selva. Qual o objetivo geral desse tra-
balho conjunto?

Waldir Teis: Promover o inter-
câmbio educacional, técnico, científico 
e cultural. Tratam-se de ações conjun-
tas, abrangendo atividades nas diversas 
áreas do conhecimento. Na parceria com 
a Fundação Uniselva, o TCE desenvol-
ve pesquisas, diagnósticos, consultorias, 
cursos de capacitação, seminários nas 
áreas de tecnologia da informação, pro-
grama de estágio e serviços especializa-
dos em gestão de processos.

Uniselva: O sr. poderia citar al-
guns projetos que estão sendo execu-
tados a partir do Termo?

Waldir Teis: O TCE-MT trabalha 
com elevados níveis de exigência em se-
gurança de informação, uma vez que é 
o órgão responsável pela fiscalização de 
recursos públicos municipais e estaduais. 
Assim, para atender à crescente deman-
da dos serviços de tecnologia da infor-
mação, foi desenvolvido o projeto “Ser-
viços Técnicos Especializados na área de 
TI”. Na área de tecnologia da informação 
do TCE-MT, a Uniselva ofereceu suporte 
técnico remoto e presencial, análise e de-
senvolvimento de sistemas próprios e a 
infraestrutura do ambiente computacio-
nal. A parceria proporcionou operaciona-
lizar os procedimentos de qualidade em 
tecnologia de informação, disponibilizou 
instalações, laboratórios e recursos mate-
riais necessários à execução das ativida-
des que foram propostas pela UFMT. Entre 
as ações do Plano de Trabalho, a Uniselva 
auxiliou a melhoria da gestão de processos 
internos do TCE-MT e do Ministério Públi-
co de Contas. Anualmente, são realizados 
diagnósticos do perfil dos colaboradores 
para propor capacitações e pesquisas rela-
cionadas às suas necessidades.

Uniselva: De que forma essas 
ações auxiliam o planejamento estra-
tégico do TCE/MT e os serviços presta-
dos à sociedade?

Waldir Teis: A partir de diagnósti-
cos, a Uniselva elaborou Planos de Traba-
lho, pautados no Planejamento Estratégi-
co do TCE-MT, a fim de auxiliar o órgão a 
cumprir com as metas e aprimorar os ser-
viços prestados à sociedade.

Uniselva: Como o sr. vê o papel 
da Uniselva no gerenciamento de tra-
balhos de cooperação, como esse en-
tre o TCE e a UFMT?

Waldir Teis: A orientação cientí-
fica é muito importante e a universida-
de tem muito o que oferecer tanto para 
o órgão fiscalizador do controle externo, 
como para os gestores e sociedade civil. 
Acredito que a cooperação com a Unisel-
va pode ser muito produtiva.

Conselheiro presidente
Waldir Júlio Teis.
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Parceria

Projeto gerenciado pela Uniselva
avaliará setor da construção de MT

Os canteiros de obras da construção ci-
vil de Cuiabá e Várzea Grande e da construção 
pesada (usinas e pequenas centrais hidrelétri-
cas, ferrovias, rodovias etc) do interior de Mato 
Grosso receberão brevemente visitas técnicas 
da equipe de trabalho do projeto de pesquisa 
que avaliará os riscos ocupacionais, a precariza-
ção do trabalho e a morbidade dos trabalhado-
res da construção civil e pesada no estado.

A pesquisa foi lançada no dia 15 de 
abril, na sede da Procuradoria Regional do 
Trabalho da 23ª Região (PRT23), em Cuiabá. 
Fruto de um convênio firmado entre o Mi-
nistério Público do Trabalho em Mato Gros-
so (MPT-MT), Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT) e Fundação Uniselva, o proje-
to de pesquisa será executado pelo Instituto 
de Saúde Coletiva (ISC) da UFMT.

A procuradora-chefe do MPT-MT, Mar-
cela Dória, ressaltou que Mato Grosso é um dos 
campeões em mortes na construção civil. “O 
conhecimento aprofundado das causas e da se-
gurança do trabalho nos canteiros de obras da 
construção civil e pesada propiciará a elabora-
ção de políticas e o reforço da fiscalização”, afir-
mou. Ela destacou ainda a satisfação em traba-
lhar mais uma vez com os parceiros que lhe são 
muito caros, ao lembrar “outras parcerias com a 
universidade e a Uniselva”.

“Esse trabalho é de suma importância 
para nossa instituição, principalmente pela 
quantidade de áreas envolvidas, por bene-
ficiar os trabalhadores da construção e a so-
ciedade”, relatou o diretor geral da Funda-
ção Uniselva, Cristiano Maciel, ao reafirmar o 
compromisso da entidade com o projeto “en-

Da esq. p/ dir., diretor geral da Uniselva, Cristiano Maciel, representante do ISC-UFMT, Lenir Vaz Guimarães, procuradora-chefe do MPT/MT, Marcela Monteiro Dória, a 
coordenadora de Saúde do Trabalhador da Ses/MT, Dilma dos Santos, e o coordenador de Pesquisa da Propeq/UFMT, Marinaldo Ribeiro.

O coordenador da pesquisa, prof. Ageo Silva, explica 
os objetivos e metodologia do projeto.

quanto fundação de apoio da UFMT”.
O coordenador de Pesquisa da Pró

-Reitoria de Pesquisa (PROPeq-UFMT), Mari-
naldo Ribeiro, ressaltou a “relevância social 
da iniciativa”. Ele representou a reitora Maria 
Lúcia Cavalli Neder, na cerimônia que lançou 
o projeto de pesquisa.  Ainda na ocasião, o 
coordenador da pesquisa, Ageo da Silva, ex-
plicou os principais objetivos e a metodolo-
gia utilizada no projeto. 

“Serão analisados os riscos físicos, quí-
micos, biológicos, ergonômicos e de aciden-
tes na construção civil e pesada. Também se-
rão avaliadas várias morbidades relacionadas 
ao trabalho, como distúrbios auditivos e vo-
cais, hipertensão arterial, alcoolismo, tabagis-
mo, doenças respiratórias, saúde bucal, entre 
outras”, disse ele. Ageo da Silva é professor do 
ISC/UFMT e epidemiologista da Coordenação 
de Vigilância em Saúde do Trabalhador da Se-
cretaria de Estado de Saúde.

O projeto conta também com o apoio 
do Centro de Referência em Saúde do Traba-
lhador da Secretaria de Estado, do Sindicato 
dos Trabalhadores na Indústria da Constru-

No dia 28 de abril de 1969, uma explosão em 
uma mina do estado americano da Virgínia matou 78 mi-
neiros. Em 2003, a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) instituiu a data como o “Dia Mundial da Segurança 
e Saúde no Trabalho”, em memória às vítimas de aciden-
tes e doenças relacionadas ao trabalho.  No Brasil, a Lei nº 
11.121/05 criou o “Dia Nacional em Memória das Vítimas 

ção Civil de Cuiabá e Municípios (SINTRAICC-
CM) e do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção Pesada e Afins de 
Mato Grosso (SINTECOMP).

Na fase inicial da pesquisa, uma equi-
pe formada por bolsistas da UFMT, Universi-
dade de Cuiabá (Unic) e Instituto Cuiabá de 
Ensino e Cultura (Icec) visitará os canteiros de 
obras para entrevistar, por meio de questio-
nários validados, os trabalhadores sobre os 
riscos ocupacionais e as doenças relaciona-
das ao trabalho. Esse trabalho de campo está 
previsto para durar de dois a quatro meses. 
Os dados parciais do projeto devem ser divul-
gados em dezembro deste ano.

Ao final dessa etapa, os dados, com-
pilados em forma de relatório serão apresen-
tados ao Ministério Público do Trabalho, ao 
Ministério do Trabalho e Emprego e ao Minis-
tério da Previdência e Assistência Social, além 
das Secretarias de Estado de Saúde, de Traba-
lho e Assistência Social, da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT) e dos sindicatos 
patronais e laborais dos segmentos trabalhis-
tas avaliados.

Mato Grosso realiza atividades alusivas ao Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho

[O apoio da Fundação é] estratégico 
e fundamental, devido à alta 
credibilidade da Uniselva, em 

especial pelo Ministério Público do 
Trabalho que já desenvolve outros 

projetos com esta instituição
Ageo Mário Cândido coordenador do projeto “Riscos dos 

Trabalhadores da Construção Civil e Pesada em MT”

de Acidentes e Doenças do Trabalho”, celebrado na mesma 
data. Em Mato Grosso, entidades sindicais, empresariais e 
instituições públicas promoveram, durante todo mês de 
abril, a agenda “Abril sem Acidentes de Trabalho” para aler-
tar a sociedade sobre os altos índices de acidentes e doen-
ças ocorridos no ambiente de trabalho. No dia 28 foi rea-
lizado o Workshop de Segurança e Saúde no Trabalho, no 

plenário do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região 
(TRT-MT). De acordo com dados do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), Mato Grosso é um dos estados com a pior 
situação do país em acidentes de trabalho. Para cada 100 
mil habitantes, são registradas 20 mortes por ano, sendo 
o estado com maior índice de acidentes de trabalho na 
região Centro-Oeste.
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Capacitação

Projeto viabiliza capacitação de profissionais
da Assistência Social de Mato Grosso

Perto de 840 trabalhadores do Sistema Úni-
co de Assistência Social (Suas) de Mato Grosso, tanto 
em nível estadual quanto municipal, já participaram 
do Programa Nacional de Capacitação do Suas (Capa-
citaSuas). O programa oferece cursos de introdução 
e atualização para contribuir com a qualidade dos 
serviços socioassistenciais, desenvolvidos em conso-
nância com a Política Nacional de Assistência Social. 
A primeira etapa do CapacitaSuas no estado engloba 
três formações. Dois cursos foram realizados em abril 
e um último está agendado para o mês de maio, com 
oferta de 141 vagas.

O CapacitaSuas é uma realização dos gover-
nos federal, por meio do Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome (MDS), e estadual, 
por meio da Secretaria de Trabalho e Assistência So-
cial (Setas-MT). Os cursos são executados por um pro-
jeto de extensão do Departamento de Serviço Social 
do Instituto de Ciências Humanas e Socias (ICHS) da 
UFMT, que é gerenciado pela Fundação Uniselva.

A solenidade que marcou o início dos tra-
balhos foi realizada no dia 31 de março, no Hotel 
Fazenda Mato Grosso, com a presença de repre-
sentantes vinculados a Assistência Social dos 141 

municípios mato-grossenses. A secretária adjun-
ta Nacional de Assistência Social do MDS, Valéria 
Gonelli, foi a responsável por conduzir a aula inau-
gural. Segundo ela, o CapacitaSuas é um “esforço 
coletivo – união, estado e municípios – para a con-
solidação das políticas públicas de combate à ex-
trema pobreza”.

Responsável pela Setas-MT, o secretá-
rio de Estado Jean Estevan enalteceu o empenho 
da equipe técnica para a execução do programa 
e destacou a importância da ação governamental 
para o melhor atendimento aos usuários do Suas. 
“Essa capacitação deverá contribuir de forma sig-
nificativa para o nivelamento técnico dos opera-
dores do Suas e, consequentemente, melhor con-
dução dos trabalhos e serviços socioassistenciais 
oferecidos à população mato-grossense”.

De acordo com a coordenadora geral do 
CapacitaSuas em Mato Grosso, professora Vera 
Bertoline, a equipe do projeto é majoritariamen-
te composta por professores mestres ou doutores 
dos cursos de Serviço Social e Administração da 
UFMT. “É importante destacar o suporte que temos 
recebido de estudantes dos cursos de Serviço So-

Representantes da Assistência Social dos 141 municípios mato-grossenses participam do evento que marcou o início do programa de capacitação, em Cuiabá.

www.fundacaouniselva.org.br
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O apoio incondicional da
Fundação Uniselva, em especial 

do setor de compras, tem sido 
fundamental para o cumprimento 

dos compromissos assumidos
Vera Bertoline coordenadora geral do projeto CapacitaSUAS-MT.

cial, Geografia e Comunicação Social da universi-
dade, que assumiram os trabalhos de apoio docen-
te e administrativo para realização das atividades 
previstas”, destacou a coordenadora.

Profissionais da área de planejamento da 
Secretaria de Estado de Planejamento e Coorde-
nação Geral (Seplan-MT) e mestrandos em Política 
Social da UFMT também estão envolvidos.

Ao final de cada curso é aplicada uma ava-
liação de impacto, instrumento exigido pelo MDS, 
que “revelou satisfação e boa apreensão dos con-
teúdos trabalhados, domínio teórico-metodológi-
co por parte da equipe de professores, avaliação 
positiva da infraestrutura, materiais disponíveis, 
entre outros”, informa ainda a coordenadora.

Cronograma dos cursos
31/03 a 04/04/2014 | Curso I - Introdução 

ao Provimento dos Serviços e Benefícios Socioas-
sistenciais do Suas e Implementação de Ações do 
Plano Brasil Sem Miséria está inserido no escopo do 
CapacitaSUAS. Sua oferta responde, de um lado, à necessi-
dade de promover alinhamento dos trabalhadores quan-
to às recentes inflexões conceituais e normativas ocorridas 
no campo da assistência social no Brasil, que a alçaram ao 
patamar de direito do cidadão e dever do Estado e a inte-
graram e localizaram em um sistema de proteção social e 
à consequente renovação dos seus aportes teórico-meto-
dológicos e tático-operativos; responde, de outro lado, à 
demanda por melhoria na qualidade do provimento dos 
serviços e benefícios disponibilizados à população e à qua-
lificação das ações relacionadas às agendas estratégicas 
de nível nacional que fazem interface com o Suas, a exem-
plo do Plano Brasil Sem Miséria (BSM). Público alvo: téc-
nicos da Setas-MT, equipes volantes, coordenadores e téc-
nicos dos CRAS e CREAS.

22 a 26/04/2014 | Curso II - Atualização 
em Indicadores para Diagnóstico e Acompanha-
mento do Suas e do Brasil Sem Miséria expressa a 
responsabilidade compartilhada de gestores de âmbitos 
nacional e estadual em implementar e consolidar o Sis-

tema Único de Assistência Social (Suas), garantindo-lhe o 
respeito a parâmetros de qualidade e a atualidade teórico-
metodológica. Público alvo: gestor estadual e gestores 
municipais da Assistência Social, técnicos estaduais e téc-
nicos dos CRAS e CREAS.

19 a 23/05/2014 | Curso III - Gestão Finan-
ceira e Orçamentária do Suas possibilitará aos partici-
pantes aprofundamento teórico e prático relativamente à 
sistemática orçamentária brasileira e ao financiamento e 
controle social da Política de Assistência Social. Público 
alvo: técnicos ou ordenadores de despesas do Fundo Mu-
nicipal de Assistência Social (FMAS).
O que é o Suas

O Sistema Único de Assistência Social, coorde-
nado pelo MDS, é um sistema público que organiza, de 
forma descentralizada, os serviços socioassistenciais no 
Brasil. Com um modelo de gestão participativa, ele ar-
ticula os esforços e recursos dos três níveis de governo 
para a execução e o financiamento da Política Nacional 
de Assistência Social, envolvendo diretamente as estru-
turas e marcos regulatórios nacionais, estaduais, muni-
cipais e do Distrito Federal.

O Suas organiza as ações da assistência social em 
dois tipos de proteção social: Proteção Social Básica, des-
tinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio 

da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a 
indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade so-
cial; e Proteção Social Especial, destinada a famílias e in-
divíduos que já se encontram em situação de risco e que 
tiveram seus direitos violados por ocorrência de aban-
dono, maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre 
outros aspectos. O Suas engloba também a oferta de Be-
nefícios Assistenciais.
CapacitaSUAS

O Programa Nacional de Capacitação do Sistema 
Único da Assistência Social é uma estratégia de apoiar os 
estados e o Distrito Federal na execução dos Planos Esta-
duais de Capacitação do Suas, visando o aprimoramento 
da gestão e a progressiva qua-
lificação dos serviços e bene-
fícios socioassistenciais. Tem 
como objeitvo promover a ca-
pacitação dos gestores, traba-
lhadores e conselheiros da As-
sistência Social, que pautada 
pela Gestão do Trabalho e a 
Educação Permanente, exige 
um novo perfil de trabalhado-
res, éticos e comprometidos 
com o exercício profissional.
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COMPARATIVO DE PROJETOS

Categoria 2012 2013 Variação
Percentual (%)

Ensino 22 28 27,28

Extensão 33 67 103,03

Desenvolvimento 
Institucional 11 16 45,45

Desenvolvimento 
Científico e 
Tecnológico

01 00 -100

Pesquisa 13 16 23,07

Total 80 127 58,75

A reunião foi na sede da 
Fundação Uniselva, no campus 

da UFMT, nesta capital.
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Membros dos 
Conselhos
da Uniselva aprovam 
Relatório de 
Gestão 2013

A primeira reunião do ano dos Conselhos 
Curador e Fiscal da Fundação Uniselva, no dia 14 de 
março, serviu para a apresentação do Relatório de 
Gestão e Demonstrativos Financeiros e Contábeis de 
2013 da entidade. Ainda na reunião, que foi realiza-
da na sede da Fundação, nesta capital, foram empos-
sados ou reconduzidos ao cargo, para o biênio 2014-
2016, os conselheiros Fernando Tadeu de Miranda 
Borges, Alexandre Luis César, Walter Ariano Jr., Marco 
Antonio Araujo, Áurea Christina de Paula Corrêa, Ma-
ria Corette Pasa, Luis Fabrício Cirillo de Carvalho, Ávi-
lo Roberto de Magalhães, Beleni Saleti Grando, João 
Soares da Costa, Duílio Mayolino Filho.

Após análise dos documentos apresenta-
dos pela diretoria da Uniselva por parte dos mem-
bros do Conselho Fiscal, presidido pelo professor 
João Soares da Costa, foi constatado que as peças 
contábeis estavam de acordo com as normas es-
tatutárias vigentes. Os demonstrativos contábeis 
do exercício de 2013 foram então encaminhados 
com parecer favorável ao Conselho Curador, que 
os aprovou em Ato Resolutivo.

A reitora da UFMT, Maria Lúcia Cavalli Ne-
der, que também é presidente do Conselho Cura-
dor da Fundação, presente na reunião, destacou 
que a entidade tem sido muito importante no pro-
cesso de desenvolvimento institucional da univer-
sidade. “Esperamos que a Uniselva continue pres-
tando o apoio com qualidade que sempre teve em 
suas ações”, afirmou a reitora.

De seu lado, o diretor geral da Fundação, 
Cristiano Maciel, ressaltou que a maior qualifica-
ção da Uniselva se expressa na gerência técnico
-administrativa de projetos de ensino, pesquisa, 

extensão, desenvolvimento institucional, cientí-
fico e tecnológico, além do apoio e prestação de 
serviços nas diversas áreas do conhecimento. “Este 
relatório tem a finalidade de prestar contas às co-
munidades interna e externa da UFMT e aos órgãos 
auditores e fiscalizadores sobre as atividades de-
senvolvidas na gestão dos projetos de interesse da 
academia e da sociedade”, disse.

Ele frisou ainda que a Uniselva “conta com 
o comprometimento e eficiência de seus funcioná-
rios para gerenciar os 614 projetos que estão sob 
nossos cuidados, compromisso assumido no exer-
cício de sua missão maior que é o de apoiar a UFMT 
com os valores que norteiam a conduta da Funda-
ção: ética, transparência, credibilidade, respeito às 
pessoas e legislações vigentes”, finalizou. 

Na semana seguinte a essa reunião, o docu-
mento, de 109 páginas, foi apresentado e aprovado 
pelo Conselho Diretor (CD) da UFMT, conforme a Re-
solução CD n.º 08, de 21 de março de 2014. O Conse-
lho Diretor da Universidade tem por objetivo exercer 
a administração da Fundação Universidade Federal 
de Mato Grosso e a supervisão da universidade.

Institucional

Uniselva disponibilizará Portal do Coordenador aos pesquisadores

O Programa de Gestão da Qualidade da Uniselva pro-
piciou o lançamento de uma nova ação voltada para a melhor efi-
ciência na gestão dos projetos, que é o Portal do Coordenador. 
Com lançamento previsto para breve, o Portal substituirá o Sis-
tema Integrado de Gestão (Unisig), ferramenta de uso dos coor-
denadores que detalha a movimentação financeira dos projetos.

O portal foi objeto de estudo do relatório de estágio 
supervisionado apresentado ao Instituto de Computação (IC), da 
UFMT, para obtenção do título de bacharel em Ciência da Compu-

Composição dos Conselhos da Fundação Uniselva

- Conselho Curador
Fernando Tadeu de Miranda Borges

Representante da Reitoria da UFMT

Alexandre Luis César
Representante da Reitoria da UFMT

Walter Ariano Jr.
Representante da Comunidade

Marco Antonio Araujo
Representante do Conselho Diretor da UFMT

Áurea Christina de Paula Corrêa
Representante do Conselho Universitário da UFMT

Maria Corette Pasa
Representante do Conselho de Ensino de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMT

- Conselho Fiscal
Luis Fabrício Cirillo de Carvalho
Representante da Reitoria da UFMT

Duílio Mayolino Filho
Representante do Conselho Diretor da UFMT

Ávilo Roberto de Magalhães
Representante do Conselho Universitário da UFMT

Beleni Saleti Grando
Representante do Conselho de Ensino de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMT

João Soares da Costa
Representante Da Faculdade de Administração, Economia e Ciências 

Contábeis da UFMT

tação do aluno Lucas Silva, à época estagiário do Núcleo de Pro-
cessamento de Dados (NPD) da entidade.

Com o tema “Análise e Projeto de um Sistema de 
Acompanhamento para os Coordenadores de Projetos da Unisel-
va”, ele relatou os conhecimentos necessários e as etapas do pro-
cesso de desenvolvimento de um novo sistema, no caso o Portal 
do Coordenador, que permitirá uma melhor visualização do anda-
mento do projeto por parte do coordenador.

Segundo Silva, o portal terá informações mais deta-
lhadas do que o sistema atual, além de incluir a funcionalidade de 
acompanhamento do cronograma do projeto e uma área de aler-
tas e notificações quanto a prazos. “O sistema proposto no traba-
lho, e em desenvolvimento, segue as boas práticas da Engenharia 
de Software, estuda e aplica seus principais conceitos, analisa as 
necessidades dos usuários do Unisig e cria uma prototipação das 
funções do novo sistema, entre outros pontos,” esclarece.

O relatório foi orientado pelo professor do IC-UFMT, Thiago 
Ventura, e supervisionado pelo coordenador do NPD, Alberto Marçal.

Lucas Silva, do NPD da Uniselva, explica a nova ferramenta.

No total,
614 projetos de 
pequeno, médio 
ou grande aporte 
de recursos são 

gerenciados pela 
Uniselva.

Em 2013,
a Uniselva
registrou o
ingresso de
127 novos
projetos.
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O projeto tem como foco desenvolver 
ações conjuntas com a área de TI do TCE-MT que 
envolvam elaboração de diagnósticos, workshops, 
curso de capacitação, estágio, contratação de ser-
viços especializados, utilizando metodologias mo-
dernas e adequadas ao modelo de negócio do Tri-
bunal. Os outros núcleos são de Infraestrutura, 
Suporte e Desenvolvimento de TI.

Fundação aprimora atendimento ao público

6

Tecnologia da Informação

Workshop sobre Arquitetura Institucional
é realizado pelo TCE-MT e UFMT

Arquitetura Institucional foi o 
tema de mais um workshop realizado 
pelo projeto de Prestação de Serviços 
Especializados na área de Tecnologia 
da Informação (TI), entre os dias 1º e 4 
de abril, com os colaboradores da Se-
cretaria de TI do Tribunal de Contas do 
Estado de Mato Grosso (TCE-MT), alu-
nos e professores da Universidade Fe-
deral de Mato Grosso (UFMT).

O projeto faz parte do Termo de 
Cooperação e Intercâmbio Educacio-
nal, Técnico, Científico e Cultural fir-
mado entre o TCE-MT e a UFMT, ge-
renciado pela Fundação Uniselva, que 
desenvolve ações em diferentes áreas 
de trabalho do Tribunal e do Ministério 
Público de Contas.

Realizado na Escola Superior de 
Contas, o workshop é uma das ações do 
Núcleo de Planejamento e Governança 
de TI ligado ao projeto. Segundo a coor-
denadora do núcleo e professora do 
Instituto de Computação (IC), da UFMT, 
Patricia de Souza, “a ideia é desenvol-

www.fundacaouniselva.org.br

A Secretaria da Fundação Uniselva está imple-
mentando uma ação resultante do Programa de Gestão 
de Qualidade da entidade, visando aprimorar o aten-
dimento ao público. ”Com essa medida, percebemos 
a possibilidade de melhorias contínuas em todas as 
áreas”, avalia a responsável pela Secretaria da Unisel-
va, Ana Beatriz Hermogenes. O setor que, entre outras 
funções, é encarregado de recepcionar clientes, proto-
colo interno e atendimento ao público, conta atualmen-
te com cinco colaboradoras.

O novo sistema de protocolo da área, em desen-
volvimento pelo Núcleo de Processamento de Dados (NPD) 
da Fundação, possibilitou maior celeridade na tramitação 
de documentos, entre outras funcionalidades. “Além do 

layout mais moderno, é ágil para pesquisa e acompanha-
mento dos processos internos”, destaca Ana Beatriz.

As mudanças implementadas pelo Programa 
de Gestão da Qualidade “colaboram para a melhoria do 
trabalho da equipe e ajuda a dar transparência nos pro-
cessos e solucionar problemas”, completa ela.

A coordenadora do Núcleo de Planejamento e Governança de TI do projeto, Patricia de Souza, diretor geral da Uniselva, Cristiano Maciel, secretário de TI do TCE-MT, Odiley Medeiros, e a doutora em Informática, Cláudia Capelli.

O workshop foi realizado na Escola Superior de Contas, em Cuiabá.

Interface do sistema de Protocolo  da Uniselva

ver uma ação de arquitetura corpora-
tiva na Secretaria de TI do TCE-MT”. O 
professor Saulo Reis, do Departamento 
de Engenharia Elétrica da Universidade, 
também faz parte da coordenação do 
núcleo que desenvolve cursos de capa-
citação e consultorias sempre na área 
de governança. Este ano, em especial, 
as ações estão voltadas para a temática 
da arquitetura institucional.

Ministrado pela doutora em Infor-
mática Cláudia Capelli, o workshop teve 
como objetivo principal capacitar a equi-
pe de TI do TCE-MT na visão e utilização 
de uma arquitetura corporativa, de forma 
a estruturar de forma lógica os processos 
e sistemas de informação e adequá-los 
aos objetivos propostos no Plano Diretor 
de TI (PDTI) do Tribunal.

Na ocasião, o secretário de TI do 
TCE-MT, Odiley Medeiros, destacou a im-
portância da parceria firmada entre as 
instituições e a experiência acadêmica 
e corporativa da professora Capelli. Re-
presentando a Fundação e o coordena-

dor do projeto, Alexandre dos Anjos, o 
diretor geral da Uniselva, Cristiano Ma-
ciel, ressaltou que ações desse tipo, “que 
articulam ensino, pesquisa e desenvolvi-
mento institucional cumprem o objetivo 
do termo de cooperação”.
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Nico e Lau, com o pessoal do Projeto Vida Saudável, na UFMT, em Cuiabá. 

Profª Maria Patatas é a diretora do Instituto de Linguagens da UFMT.

Projeto apoiado pela Uniselva
celebra os 295 anos de Cuiabá

Foi com o Centro Cultural da Universi-
dade Federal de Mato Grosso (UFMT), no cam-
pus de Cuiabá, lotado, que o projeto Esporte e 
Lazer da Cidade (PELC Vida Saudável) celebrou, 
na tarde do dia 2 de abril, os 295 anos da capi-
tal mato-grossense, comemorado oficialmente 
em 8 de abril.

A atividade artística contou com a par-
ticipação dos humoristas Nico e Lau, que di-
vertiram a plateia de convidados, incluindo-se 
aí adultos com idade acima de 45 anos, idosos 
e pessoas com deficiência atendidas pelo pro-
jeto. “Evento muito alegre, festivo, houve mui-
ta interatividade”, destacou o coordenador do 
Pelc, professor Tomires Campos.

O PELC Vida Saudável é desenvolvido 
pela Faculdade de Educação Física (FEF-UFMT) 
por meio de um Termo de Cooperação firma-
do com o Ministério do Esporte e gerenciado 
pela Fundação Uniselva. A iniciativa também 
tem parcerias com a Prefeitura de Cuiabá, por 

Inscrições para Prova de 
Proficiência em 

Línguas Estrangeiras 
serão em maio

Comemoração
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meio da Secretaria de Assistência Social e De-
senvolvimento Humano, a Pró-Reitora de Cul-
tura, Extensão e Vivência (Procev-UFMT), por 
meio da Coordenação de Esporte e Lazer (CEL), 
e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa (COMDIPI).

As atividades tiveram início em março 
de 2013 e são realizadas em dois núcleos de es-
porte e lazer: um na própria UFMT e outro no 
Centro de Convivência de Idosos Padre Firmo 
Duarte, localizado no bairro Dom Aquino, em 
Cuiabá. Nesses locais são oferecidas a prática 
de atividades aquáticas, ginástica, atividades 
expressivas, exercícios físicos, aulas de dança, 
treinamento funcional, entre outras.

Enquanto a coordenação geral do pro-
jeto está com o professor Tomires Campos, a 
professora Juliana Schuller responde pela coor-
denação administrativa. A equipe é composta 
ainda de monitores bolsistas, alunos do curso 
de Educação Física da UFMT, e coordenadores 

No período de 12 a 23 de maio, estão 
abertas as inscrições para mais uma edição da 
Prova de Proficiência em Línguas Estrangeiras 
para Programas de Pós-graduação. O exame 
é realizado pelo Departamento de Letras do 
Instituto de Linguagens (IL), da UFMT, com 
apoio da Fundação Uniselva. 

Em sua última edição, a prova incluiu 
os seguintes idiomas: Francês (para as áreas 
de Ciências Humanas e Sociais), Inglês (para 
as áreas de Ciências Humanas e Sociais, Ciên-
cias Biológicas e Agrárias, Ciências da Saúde e 
Ciências Exatas) e Espanhol (para as áreas de 
Ciências Humanas e Sociais e Ciências Biomé-
dicas e Agrárias), além de Português para es-
trangeiros (Ciências Humanas e Sociais).

A diretora do IL-UFMT, professora Ma-
ria Patatas, destaca que toda a prova é orga-

geral de núcleo. Toda a equipe passa por uma 
formação continuada para implementar políti-
cas de lazer, inclusão social e cultural feita por 
consultores do Ministério do Esporte.
PELC

Implantado e gerenciado pela Secreta-
ria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclu-
são Social (SNELIS), do Ministério do Esporte, o 
PELC foi criado em 2003, tendo como finalida-
de fomentar uma proposta de política pública 
e social que atenda às necessidades de esporte 
recreativo e de lazer da população. 

Seus objetivos centrais são ampliar, de-
mocratizar e universalizar o acesso à prática e 
ao conhecimento do esporte recreativo e de la-
zer, integrando suas ações às demais políticas 
públicas, favorecendo o desenvolvimento hu-
mano e a inclusão social, por meio da promo-
ção de ações educativas. Mais informações so-
bre o projeto podem ser obtidas pelo telefone 
(65) 3615-8836.

nizada, elaborada e corrigida por uma comis-
são criada pelo Departamento de Letras. A 
vice-coordenadora da prova, professora Mar-
ta Covezzi, conta que a avaliação é aplicada, 
de maneira institucionalizada, desde o final 
de 2004 e reconhecida pela maioria dos pro-
gramas de pós-graduação do país.

Nos últimos dois anos está relativa-
mente estabelecido que as provas serão apli-
cadas quatro vezes por ano, sendo em janeiro 
ou fevereiro, maio ou junho, setembro e no-
vembro. “As datas das provas são definidas 
conjuntamente com a Pró-reitoria de Pós-
Graduação (PROPG-UFMT) para atender os 
programas da Universidade”, explica Covezzi. 
O edital e o formulário de inscrições estarão 
disponíveis em nossa página: www.funda-
caouniselva.org.br
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Agenda

Confira programação de cursos e eventos 
acadêmicos apoiados pela Fundação Uniselva

Estão abertas, até o dia 15 de setembro, as 
inscrições para o I Fórum Centro-Oeste da Abordagem 
Centrada na Pessoa, a ser realizado pelo Departamen-
to de Psicologia da UFMT, campus Cuiabá, entre os dias 
8 a 12 de outubro. Trata-se de mais um evento apoia-
do pela Fundação Uniselva, bem como os cursos, trei-
namentos e jornadas programadas para o mês de maio. 
Acompanhe a programação: 

02/05/2014: Previsão de início das aulas do 
Curso de Especialização em Engenharia de Segu-
rança do Trabalho, promovido pelo Departamento de 
Engenharia Sanitária e Ambiental da Faculdade de Ar-
quitetura, Engenharia e Tecnologia (Faet-UFMT), cam-
pus Cuiabá. A especialização, coordenada pela profes-
sora Margarida Marchetto, terá carga horária total de 
600 horas. As aulas devem ser ministradas às sextas-
feiras, das 19 às 22h, e aos sábados, das 08 às 12h e das 
14 às 19h, com periodicidade quinzenal.

Até 10/05/2014: Inscrições abertas para o 
43º Treinamento de Médicos Veterinários em Mé-
todos de Diagnósticos de Brucelose e Tubercu-
lose para o Programa Nacional de Controle e Er-
radicação da Brucelose e da Tuberculose Animal 
(PNCEBT). O PNCEBT é um programa do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que 
tem como objetivo atualizar os conhecimentos dos pro-
fissionais e, sobretudo, padronizar as ações sanitárias. O 
curso é realizado pela Faculdade de Agronomia, Medici-
na Veterinária e Zootecnia (Famev-UFMT), com o apoio 
da Fundação Uniselva, e coordenação do professor Pe-
dro Néspoli. As inscrições podem ser feitas no: www.
fundacaouniselva.org.br .

15/05/2014: Previsão de início das au-
las do Curso de Pós-graduação lato sensu MBA 
(Master Business Administration) Tecnologia 
de Gestão em Marketing & Inovação. O curso é 
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oferecido pelo Departamento de Administração da 
Faculdade de Administração e Ciências Contábeis 
(FAeCC-UFMT), campus Cuiabá. O MBA tem como 
objetivo desenvolver competências estratégicas na 
formação do gestor de marketing inovador, para 
empreender design de marketing integrado, ino-
vador e sustentável, na liderança de ambientes em 
constante mutação. O curso é coordenado pelos pro-
fessores Cecília Moraes e Gabriel de Araújo.

29 e 30/05/2014: Acontece a II Jornada 
de Estudos Irlandeses, organizada pelo Programa 
de Pós-Graduação de Estudos da Linguagem da UFMT, 
com apoio da Universidade de São Paulo (USP) e Asso-
ciação Brasileira de Estudos Irlandeses (ABEI). A Jorna-
da se propõe a estreitar o diálogo de alunos de gradua-
ção, pós-graduação e pesquisadores em literaturas de 
língua inglesa de diferentes universidades do Brasil. A 
temática escolhida visa abordar os pontos de encontro e 

cruzamentos entre essas literaturas e outras literaturas 
de língua portuguesa e/ou outras línguas estrangeiras, 
que têm como foco principal as posições de exclusão, 
margem e fronteira. As professoras Laura Izarra, Diva-
nize Carbonieri e Patricia de Aquino respondem pela or-
ganização do evento.

Até 15/09/2014: Inscrições abertas para o I 
Fórum Centro-Oeste da Abordagem Centrada na 
Pessoa, realizado pelo Departamento de Psicologia da 
UFMT, campus Cuiabá. O evento teórico-vivencial inten-
sivo será realizado em Chapada dos Guimarães, entre 
os dias 08 e 12 de outubro, com objetivo de fomentar 
a troca de experiências teóricas e práticas, com foco no 
crescimento pessoal e profissional de seus participantes 
– profissionais e alunos de Psicologia e de outras áreas 
interessados na Psicologia Humanista/ abordagem cen-
trada na pessoa (ACP). O comitê organizador do Fórum é 
presidido pela professora Ana Rafaela Pecora.

De 12 a 28 de maio,  a UFMT, em parceria com o 
Ministério da Educação, está com as inscrições abertas para 
a aplicação gratuita do TOEFL. Podem participar todos os 
estudantes de graduação e pós-graduação, nos quatro cam-
pi da instituição: Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Araguaia.

O TOEFL é um instrumento formal, reconhe-

cido por inúmeras instituições internacionais, que lhe 
permite “medir” o quanto você já investiu ou precisa 
investir em estudos da língua inglesa. A prova é um 
mecanismo de nivelamento que permite ao candidato 
reconhecer o seu desempenho efetivo no idioma. Não 
há reprovação na realização do TOEFL.


