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Fundação Uniselva completa 13 anos com 
sede física ampliada e serviços qualificados

Equipes são capacitadas de forma contínua
Relatório de Gestão é 

aprovado pelo Conselho 
Diretor da UFMT

Entidade de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso 
(UFMT), a Fundação Uniselva comemorou 13 anos de instalação no dia 10 de junho. Ao 
longo desses anos, o foco de suas ações e de seus serviços foi apoiar as atividades aca-
dêmicas por meio da gerência técnica-administrativa-financeira de projetos nas áreas de 
ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e de 
inovação, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Uni-
versidade e com as legislações específicas. Ao disponibilizar sua experiência para esse 
trabalho, a Fundação contribui para deixar livre o quadro docente da UFMT fazer o que 
sabe melhor, que é investir no conhecimento. Página 3

A Fundação Uniselva oferece qualificação contínua aos seus colaboradores dos di-
versos setores, promovendo e estimulando a sinergia entre as áreas de trabalho. A excelên-
cia operacional buscada pela entidade, voltada à prestação de um serviço de qualidade, 
está alinhada a uma série de medidas que tem como foco a satisfação dos clientes e resul-
tados. Nas páginas 6 e 7 podem ser conferidas algumas das atividades de qualificação rea-
lizadas no primeiro semestre deste ano pelos profissionais da Fundação.

O Conselho Diretor (CD) da Universi-
dade Federal de Mato Grosso aprovou, em 
reunião realizada no dia 29 de maio, o Rela-
tório de Gestão 2014 da Fundação Uniselva 
apresentado, na ocasião, pelo diretor-geral 
Cristiano Maciel e pela superintendente San-
dra Maria Coelho Martins. Anteriormente, no 
dia 14 de maio, o documento foi analisado 
e recebeu aprovação dos Conselhos Fiscal e 
Curador da Uniselva. O relatório contém oito 
seções: Institucional, O ano de 2014 na Fun-
dação Uniselva, Vitrine de Projetos, Indicado-
res de Desempenho, Avaliação Institucional, 
Perspectivas para 2015, Parceiros e Demons-
trações Contábeis 2014. Página 5 e Encarte 
Especial.

Colaboradores do setor de Compras e de outras áreas de atuação da Fundação são permanentemente qualificados.

Sede da Fundação Uniselva, localizada 
no campus de Cuiabá da UFMT.
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Editorial Entrevista

Firme e segura no sentido de con-
solidar, cada vez mais, sua referência como 
entidade de qualidade, a Fundação Uni-
selva completou neste mês de junho 13 
anos de existência. Ao longo desse tem-
po exerceu, com competência e serieda-
de, as ações de apoio e desenvolvimento 
da Universidade Federal de Mato Grosso 
(UFMT). A tarefa não foi fácil, mas sobres-
saíram, no período, a determinação e a 
vontade de pessoas compromissadas 
com o labor acadêmico, representadas 
pelos técnicos, gestores, pesquisadores, 
alunos, parceiros, enfim, a comunidade 
universitária como um todo.

Nos tempos atuais, a Uniselva exi-
be um desempenho vigoroso e uma am-
pliação de suas ações e de seus serviços 
que abrange os campi da UFMT de Cuia-
bá, Rondonópolis, Sinop e do Araguaia. 
Nesses anos todos, foram 1.472 projetos 
gerenciados pela entidade nas áreas de 
pesquisa, ensino, extensão, desenvolvi-
mento institucional, científico, tecnoló-
gico e de inovação, correspondentes, em 
termos de recursos, a cerca de R$ 395 mi-
lhões executados. 

Isso propiciou, a título de res-
sarcimento pela utilização dos bens 
corpóreos e incorpóreos da UFMT 
em face dos projetos, o repasse à ins-
tituição apoiada da importância de 
R$ 3.069.402,22, além de uma trans-
ferência de patrimônio na ordem R$ 
26.855.123,34, o que totalizou cerca de 
R$ 30 milhões de repasses realizados. 
Esses dados, bem como as informações 
que registram o crescimento da Funda-
ção Uniselva a partir da data de sua ins-
talação, que foi 10 de junho de 2002, 
constam do Relatório de Gestão 2014 
da entidade, aprovado em reunião do 
Conselho Diretor da UFMT realizada no 
mês de maio.

Esta edição do Informativo Uni-
selva abre todo seu espaço para com-
partilhar com seus leitores os principais 
resultados alcançados pela entidade 
no ano passado (ver Encarte Especial), 
bem como para reiterar as prioridades 
que estabeleceu para o corrente exer-
cício de 2015. Entre elas, está o foco na 
Gestão da Qualidade para apoiar as ati-
vidades acadêmicas e fortalecer as re-
lações Universidade e Sociedade.

Boa Leitura!

A professora Sandra Maria Coe-
lho Martins é a atual superintendente da 
Fundação Uniselva. Nessa condição, apoia 
diretamente a diretoria-geral e é respon-
sável também pela administração geral, 
supervisão e coordenação das atividades 
operacionais da entidade, inseridas nas 
áreas de Projetos, Financeira, Contabilida-
de, Compras, Licitação, Núcleo de Proces-
samento de Dados, Prestação de Contas, 
Recursos Humanos e Secretaria.

No período de 2004 a 2006, como 
superintendente-executiva da Uniselva, 
quando o cargo de diretor-geral não ha-
via ainda sido constituído, ela coordenou 
a implantação de projetos e do sistema 
contábil/financeiro da entidade, ao lado 
da alteração na estrutura administrativa e 
do credenciamento da Fundação no Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico (CNPq) para os servi-
ços de importação. Na entrevista a seguir, 
Sandra Martins destaca a trajetória de 13 
anos de atuação da Fundação Uniselva:

Uniselva: Treze anos depois, os 
objetivos iniciais da Fundação foram 
alcançados?

Profª Sandra: A Fundação Uniselva, 
desde a sua instituição, mantêm-se fiel aos 
seus objetivos estatutários, em especial o de 
apoiar as atividades de pesquisa, ensino, ex-
tensão e desenvolvimento institucional da 
UFMT, bem como apoiar as atividades suple-
mentares da Universidade, através de seus 
órgãos na consecução de seus objetivos fi-
nalísticos. O alcance desses objetivos acom-
panha a trajetória dos 13 anos da Fundação 
Uniselva, refletido no crescimento e ama-
durecimento da entidade que, desde a sua 
instituição, sempre trabalhou de forma as-
cendente, assumindo responsabilidades na 
consecução de projetos advindos de inicia-
tivas da instituição apoiada, mesmo quando 
dispunha de uma tímida estrutura operacio-
nal, caracteriza pela simplicidade burocrática 
e forma enxuta de desenvolver suas funções. 
São inegáveis os benefícios que a criação da 
Uniselva propiciou e propicia à comunidade 
acadêmica, traduzidos no significativo au-
mento no número de projetos gerenciados, 
nas melhorias ocorridas na infraestrutura da 
universidade, exigindo da Fundação maio-
res obrigações, aperfeiçoamento nos seus 
mecanismos de gestão, regulamentação de 
procedimentos, controle administrativo e de 
suporte aos controles internos e externos, 
ampliação de seu espaço físico, além de tor-
nar mais transparente a gestão e intensificar 

sua interação com toda a comunidade.
Uniselva: A partir de agora quais 

são os principais desafios?
Profª Sandra: Consolidar o Progra-

ma de Gestão da Qualidade Uniselva e, via de 
consequência, o modelo de governança em 
curso; aprimorar os processos de trabalho; as-
segurar o equilíbrio financeiro da Fundação e 
garantir a sua sustentabilidade sem perder o 
foco na sua missão, que é a de apoiar as ati-
vidades de pesquisa, ensino, extensão da 
UFMT. São ainda desafios: garantir a melho-
ria contínua de sua capacidade de trabalho, 
a otimização dos recursos disponíveis e sem-
pre contribuir com novas ideias e soluções 
no cumprimento dessa missão e, sobretudo, 
garantir a interrelação da UFMT com os seto-
res público e privado, condição indispensável 
para o desenvolvimento da academia.

Uniselva: Como está o nível de qua-
lificação do pessoal técnico da Uniselva?

Profª Sandra: O crescimento insti-
tucional da Fundação Uniselva não pode 
ser dissociado da qualificação de seus pro-
fissionais. Ao longo desses 13 anos a en-
tidade investiu na capacitação de seus 
colaboradores visando a excelência na 
prestação de serviços. Essas capacitações 
perpassaram por todas as áreas da Funda-
ção. Ressalto ainda as diversas participa-
ções em eventos propiciados pela Uniselva 
ao seu quadro de profissionais, tais como: 
congressos, encontros, seminários, wor-
kshops, cujos temas têm afinidade com o 
interesse institucional, contribuindo assim 
para o melhor desempenho, engajamento 
e crescimento desses profissionais.

Uniselva: Quanto ao relaciona-
mento com os parceiros, há necessida-
de de ajustes, em especial com a UFMT?

Profª Sandra: A Fundação tem 
como meta garantir que essa rede de re-
lacionamento seja marcada pela excelên-
cia, pela capacidade de atender adequa-
damente seus parceiros, em especial a 
sua principal parceira, a UFMT. As recen-
tes mudanças nas legislações que regem 
as fundações de apoio, os novos marcos 
regulatórios que disciplinam os procedi-
mentos a serem adotados pelas entidades 
sem fins lucrativos exigem, tanto da Fun-
dação Uniselva como da UFMT, aprofun-
damento no entendimento dessas legisla-
ções e união de esforços para proporem 
os ajustes necessários em prol do conhe-
cimento, da transformação desse conheci-
mento em desenvolvimento e da consoli-
dação da parceria UFMT/Uniselva.

Superintendente da Fundação Uniselva,
profª Sandra Maria Coelho Martins.

Cada vez mais 
qualificada

Superintendente
ressalta crescimento e 
amadurecimento da Uniselva 
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Aniversário

Desde sua instalação, a Uniselva teve quatro gestores que contribuíram e continuam contribuindo para o crescimento e amadurecimento organizacional da entidade.

prof. Eleni Alves Pereira
 
A Fundação Uniselva foi criada 
por iniciativa de professores da 
Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT). Coube ao profes-
sor Eleni Alves Pereira, integran-
te desse grupo de docentes, ge-
renciar inicialmente a entidade, 
entre 2002 a 2004, período no 
qual coordenou a institucionali-
zação dos primeiros atos da Fun-
dação Uniselva.

Presidente do Conselho Curador da Uniselva
Reitor Paulo Speller

Presidente do Conselho Curador da Uniselva
Reitora Maria Lúcia Cavalli Neder

Presidente do Conselho Curador da Uniselva
Reitor Paulo Speller

Presidente do Conselho Curador da Uniselva
Reitor Paulo Speller

Presidente do Conselho Curador da Uniselva
Reitora Maria Lúcia Cavalli Neder

prof. Cristiano Maciel
 
Atual diretor-geral da Uniselva, 
o professor Cristiano Maciel é o 
responsável pela implantação do 
Programa de Gestão da Qualida-
de Uniselva, com Planejamento 
Estratégico. De 2012 até o corren-
te exercício, coordenou a reestru-
turação dos sistemas computa-
cionais, a reforma e ampliação do 
espaço físico da sede da Uniselva, 
a intensificação das capacitações 
e  a implantação da Assessoria de 
Comunicação.

profª. Sandra Maria Coelho Martins

No período de 2004 e 2006, a pro-
fessora Sandra Maria Coelho Mar-
tins, na condição de superintenden-
te-executiva da Uniselva, implantou 
projetos de maior sustentabilidade 
para a entidade e também o Siste-
ma Contábil/Financeiro, com apoio 
da Fundação de Apoio à Tecnologia 
e Ciência. Além disso, promoveu al-
terações na estrutura administrativa 
e promoveu o credenciamento da 
Fundação no CNPq para realização 
de serviços de importação.

prof. Luiz Alberto Esteves Scaloppe

Na função de diretor da Fundação 
Uniselva, no período de 2006 a 
2008, o professor Luiz Alberto Es-
teves Scaloppe conduziu a revisão 
do Estatuto da Fundação Uniselva 
e realizou a primeira reforma física 
na sede da entidade. Ele também 
providenciou a aquisição de novos 
equipamentos de informática, a 
implantação do Sistema UNISIG e 
o lançamento do Boletim Informa-
tivo Uniselva.

prof. Sérgio Henrique
Allemand Motta

Como diretor da Fundação Uniselva 
no período de 2008 a 2012, o pro-
fessor Sérgio Henrique Allemand 
Motta teve como foco de trabalho o 
fortalecimento de parcerias da en-
tidade com órgãos governamentais 
em todas as esferas, além de incenti-
var a execução de projetos de maior 
complexidade. O professor também 
se preocupou com a intensificação 
da cooperação internacional, além 
de se empenhar para a capacitação 
do quadro de pessoal da entidade.

Na Uniselva, instalada no campus da UFMT, em Cuiabá... ... docentes, pesquisadores e comunidade recebem atendimento na Secretaria.

Fundação Uniselva completa 13 anos de apoio à UFMT

Linha do Tempo 

Entidade de Apoio e Desenvolvi-
mento da Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), a Fundação Uniselva come-
morou 13 anos de instalação no dia 10 de 
junho. Ao longo dessa trajetória, conforme 
lembrou o diretor-geral Cristiano Maciel, a 
Uniselva passou por transformações e rea-
lizações significativas, refletidas no número 
de projetos apoiados, na ampliação de seus 
serviços, na reformulação de seu espaço fí-
sico, na composição de seu corpo técnico, 
nos investimentos na área de tecnologia da 
informação e capacitações, além do apri-
moramento de seus processos internos.

O foco dessas ações e serviços ao lon-
go dos anos foi apoiar as atividades acadêmi-
cas por meio da gerência técnica-administra-
tiva-financeira dos diversos projetos. Maciel 
explica que o traço distintivo da entidade 
reside exatamente nesse gerenciamento de 
projetos, sempre em consonância com o Pla-
no de Desenvolvimento Institucional (PDI) da 

UFMT e com as legislações específicas. Ao dis-
ponibilizar sua experiência para esse traba-
lho, a Fundação contribui para deixar livre o 
quadro docente da Universidade (professor, 
pesquisador, coordenador e cientista) para 
investir no conhecimento.

Cristiano Maciel salientou que, inde-
pendentemente do volume de aporte de 
recursos requeridos (pequeno, médio ou 
grande), todos os projetos são importan-
tes para a Fundação. No período de 2002 a 
2014 foram gerenciados administrativa e fi-
nanceiramente um total de 1.472 projetos 
pela Uniselva nas mais diversas áreas do 
conhecimento, corporificados em contra-
tos, convênios, termos de cooperação, acor-
dos, ajustes, totalizando o montante de R$ 
394.936.333,45 de recursos gerenciados. 

Nesse total estão adicionados os 106 
projetos que deram entrada em 2014, estan-
do estes já inseridos, portanto, ao portfólio 
de projetos em execução na entidade. Ao 

final de 2015, será conhecido o número de 
projetos que ingressaram no decorrer des-
te ano, esclareceu ainda Maciel, que vem di-
fundindo os serviços da fundação de apoio 
em visitas programadas nos campi do inte-
rior de Mato Grosso. Em abril passado, uma 
equipe de técnicos da entidade, acompa-
nhada do diretor-geral, visitou o campus de 
Sinop. Estão sendo programadas visitas aos 
campi de Rondonópolis e do Araguaia para 
o segundo semestre.

Além dessa ação, o diretor-geral men-
cionou que estão também sendo trabalha-
das neste ano de 2015 as ações visando à 
consolidação do Plano Estratégico da Unisel-
va, à continuidade ao Programa de Gestão 
da Qualidade e à avaliação do desempenho 
da Fundação pelos clientes. Aliam-se a essas 
metas os esforços da entidade no sentido de 
aprimorar sempre mais a gestão dos serviços 
de apoio e desenvolvimento que realiza para 
a UFMT, completou Cristiano Maciel. 

2002 2004 2006 2008 2012
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Gestão de Qualidade

Professores Cristiano e Sandra estão à frente da Fundação Uniselva

Uniselva implementa metas do
planejamento estratégico da entidade

Clientes e Sustentabilidade Planejamento 
estratégico 2014 

Excelência Operacional;

Estabelecimento de 
Indicadores;

Fortalecimento da 
Imagem da instituição;

Satisfação dos Clientes;

Sustentabilidade.

Excelência Operacional, Estabelecimento de Indicadores e Fortalecimento da Imagem

Dos cinco grandes ei-
xos do Programa de Gestão de 
Qualidade da Fundação Uni-
selva estabelecidos em 2014, 
dois deles – Satisfação dos 
Clientes e Sustentabilidade – 
têm atenção especial da enti-
dade no decorrer deste exer-
cício de 2015. Isso, todavia, em 
nada prejudica as ações volta-
das para o alcance das demais 
metas do planejamento estra-
tégico da entidade que vêm 
tendo continuidade com vis-
tas a sua consolidação.

Esse planejamento es-
tratégico da Uniselva come-
çou a ser delineado em 2013, 
com a implantação do Progra-
ma de Gestão da Qualidade. 
Ao longo daquele ano foram 
realizados vários workshops, 

Particularmente em re-
lação à satisfação dos clientes, 
uma ação a ser iniciada este 
ano pela entidade, seu objeti-
vo é o de conhecer o que esse 
público da Uniselva pensa a 
respeito dos serviços presta-
dos, identificar as fortalezas 
e fragilidades desses serviços 
aos olhos do cliente, entender 
suas necessidades, expectati-
vas, de modo a promover os 

ajustes necessários e estabele-
cer níveis de satisfação desejá-
veis entre as partes. 

A Sustentabilidade é 
um dos grandes desafios das 
fundações de apoio. Imple-
mentada no final de 2014, ela 
perpassa pela adoção de me-
didas na Uniselva que visam 
mudança de atitude dos cola-
boradores, comprometimento 
de todos em garantir um bom 

ambiente de trabalho, éti-
ca, adesão ao consumo cons-
ciente de energia, água, uso 
racional dos materiais, entre 
outros. Abrange ainda a ga-
rantia dos direitos básicos de 
seus colaboradores e o desen-
volvimento de uma política 
de desenvolvimento pessoal 
e profissional, criando um am-
biente propício para a integra-
ção entre as áreas e parceiros.

A excelência operacional é repre-
sentada por um conjunto de ações arti-
culadas, compreendendo a capacitação 
contínua dos colaboradores da institui-
ção, a utilização de ferramentas e meca-
nismos capazes de auxiliar na realização 
correta das tarefas, o compromisso de 
todos na melhoria dos processos inter-
nos e na prestação de um serviço de qua-
lidade focado na satisfação dos clientes 
e em resultados. Nesse sentido, em 2014, 
foram realizados workshops nos quais 
as Áreas da Uniselva reviram o seu pla-
nejamento estratégico, priorizaram me-

tas e estabeleceram realinhamento em 
seus procedimentos, tendo como foco a 
busca da excelência.

Os Planos de Ação, elaborados 
e colocados em prática pelas Áreas no 
ano passado, possibilitaram que se ex-
traíssem deles os indicadores de negó-
cio para o exercício deste ano de 2015, 
propiciando ainda avaliações de desem-
penho da instituição, tomadas decisões 
fundamentadas e seguras e consequen-
te realinhamento do planejamento es-
tratégico, conforme a necessidade.

Já fortalecer a imagem da Funda-

ção Uniselva diante da UFMT (sua maior 
parceira) e a sociedade significa cami-
nhar com a visão focada no reconheci-
mento de suas forças, manter-se perma-
nentemente atualizada, além de valorizar 
ações de comunicação, entre elas, a re-
tomada da circulação do Informativo, a 
presença nas redes sociais e divulgação 
de ações relacionadas aos projetos, e ain-
da as visitas aos campi do interior.  Essas 
ações incrementadas em 2014 vêm apre-
sentando reflexos visíveis na qualidade e 
no impacto dos serviços prestados por 
meio dos projetos gerenciados.

cabe a cada um realizar para 
que os objetivos propostos 
sejam alcançados.

O ano de 2014 propi-
ciou o amadurecimento des-
se processo, revisão dos pla-
nos de ação, identificação 
das metas prioritárias de cada 
área, avaliação contínua das 
ações propostas e, por fim, 
o refinamento dessas ações 
consoantes à realidade da en-
tidade para implementação 
em 2015. Quanto às defini-
ções iniciais de 2013 (confira 
no quadro), estas continuam 
prevalecendo como metas do 
Programa de Gestão da Quali-
dade Uniselva e objeto de es-
tudos contínuos e reflexões 
por parte da entidade para al-
cance de seus objetivos.

reuniões gerenciais e contri-
buição dos diversos setores 
da entidade, todos alinhando 
esforços no sentido de esta-

belecer planos de ação, me-
tas e indicadores e de com-
preender aonde a Fundação 
quer chegar e o papel que 
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Em reunião realizada no 
dia 29 de maio, o Conselho Di-
retor (CD) da Universidade Fe-
deral de Mato Grosso aprovou 
o Relatório de Gestão da Fun-
dação Uniselva 2014 apresen-
tado, na ocasião, pelo diretor-
geral Cristiano Maciel e pela 
superintendente Sandra Maria 
Coelho Martins. Realizada no 
prédio da reitoria do campus 
de Cuiabá, a reunião foi presi-
dida pela reitora Maria Lúcia 
Cavalli Neder e acompanhada 
por membros do Conselho. O 
relatório de 2014 contém oito 
seções: Institucional, O ano de 
2014 na Fundação Uniselva, 
Vitrine de Projetos, Indicado-

res de Desempenho, Avaliação 
Institucional, Perspectivas para 
2015, Parceiros e Demonstra-
ções Contábeis 2014.

O documento apresen-
ta as atividades desenvolvi-
das e os resultados alcançados 
pela Uniselva no decorrer do 
ano. Tem a finalidade de pres-
tar contas às comunidades in-
terna e externa da UFMT, aos 
órgãos auditores e fiscaliza-
dores sobre a gestão dos pro-
jetos de interesse da acade-
mia e da sociedade a respeito 
do compromisso assumido no 
exercício maior da Uniselva, 
que é apoiar projetos de ensi-
no, pesquisa, extensão, desen-

volvimento institucional, cien-
tífico e tecnológico da UFMT.

“Em 2014, concentra-
mos nossas atividades nas se-
guintes ações: o Programa de 
Gestão da Qualidade, o apoio a 
diferentes iniciativas da UFMT, 
o gerenciamento de novos e 
antigos projetos, as obras de 
reforma e ampliação do espa-
ço físico da Uniselva e a parti-
cipação efetiva da entidade no 
Conselho Nacional das Funda-
ções de Apoio às Instituições 
de Ensino Superior e de Pes-
quisa Científica e Tecnológica - 
o Confies”, destacou o diretor-
geral da Fundação Uniselva, 
Cristiano Maciel.

Institucional

A reitora Maria Lúcia Cavalli Neder presidiu a reunião dos Conselhos Curador e Fiscal.

Conselho Diretor da UFMT aprova
Relatório de Gestão 2014 da Fundação Uniselva

Conselhos Fiscal e Curador da Uniselva
aprovam relatório 2014

Atual composição
dos Conselhos da 

Fundação Uniselva

A diretoria executiva da Fun-
dação Uniselva e os membros dos Con-
selhos Curador e Fiscal da entidade se 
reuniram, no dia 14 de maio, para apre-
ciar, e aprovar, o Relatório de Gestão 
2014 da entidade antes de ser submeti-
do ao Conselho Diretor da UFMT. A reu-
nião foi aberta pela reitora da Universi-
dade e presidente do Conselho Curador 
da Uniselva, Maria Lúcia Cavalli Neder, 
que destacou a importância da entida-
de para a UFMT, pois “é uma fundação 
de apoio que trabalha exclusivamente 
para o desenvolvimento de programas 
institucionais no sentido de dar supor-
te ao ensino, a pesquisa e a extensão”.

As Demonstrações Contábeis 
da Uniselva em 2014 foram apresenta-
das pela contadora da entidade Dalva 
Soares. Considerando que os Demons-
trativos Financeiros e Contábeis e toda 
documentação apresentada estavam 
de acordo com as normas estatutárias 
e a legislação vigente, o Conselho Fis-
cal, presidido pela professora Giseli Al-
ves Silventi, emitiu parecer favorável à 
aprovação. Ao lado da superintenden-
te da Fundação, Sandra Maria Coelho 
Martins, o diretor-geral da Uniselva, 
Cristiano Maciel, apresentou as demais 
partes do relatório aos conselheiros, 
destacando as principais atividades 

CONSELHO CURADOR

Maria Lúcia Cavalli Neder
Presidente

Carlos Magno Mendes
Representante da Reitoria da UFMT

Elisabeth Aparecida Furtado de Mendonça
Representante da Reitoria da UFMT

Marco Antônio Araújo Pinto
Representante do Conselho Diretor da UFMT

Áurea Christina de Paula Corrêa
Representante do Conselho

Universitário da UFMT

Éber Luis Capistrano Martins
Representante do Conselho de Ensino,

 Pesquisa e Extensão da UFMT

CONSELHO FISCAL

Giseli Alves Silvente
(Presidente) Representante da Faculdade de 
Administração e Ciências Contábeis (FAeCC)

Luis Fabrício Cirillo de Carvalho
Representante da Reitoria da UFMT

Marcos Prado de Albuquerque
Representante do Conselho Diretor da UFMT

Beleni Saleti Grando
Representante do Conselho de Ensino,

Pesquisa e Extensão da UFMT

realizadas no ano passado.
Em 2014, 106 novos projetos 

deram entrada na entidade, sendo 60 
de extensão, 14 de pesquisa, 13 de 
ensino e 19 de desenvolvimento ins-
titucional. Para o exercício em refe-
rência (2014), o relatório registra 462 
projetos em execução pela Funda-
ção Uniselva. “Independentemente 
do volume de aporte de recursos re-
queridos, - pequeno médio ou gran-
de, todos os projetos são importantes 
para nós”, ressaltou Maciel.

Em comparação com 2013, 
quando 127 novos projetos ingres-
saram na Fundação, houve um de-
créscimo de 16,53%. No entanto, ao 
analisar o número de recursos ge-
renciados, o diretor-geral destacou 
um “aumento de 18,33% em relação 
ao exercício anterior”. Tendo em vis-
ta o Relatório de Gestão e o parecer 
do Conselho Fiscal, o Conselho Cura-
dor aprovou por unanimidade a do-
cumentação analisada na reunião. No 
dia 29 de maio, o mesmo relatório foi 
apresentado (e aprovado) ao Conse-
lho Diretor (CD) da UFMT.
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Capacitação

Elaboração de 
Projetos

Legislação Terceiro 
Setor

Rotinas de
Trabalho

Colaboradores da Fundação 
Uniselva são qualificados 
continuamente

A excelência operacional buscada pela Fundação Unisel-
va, voltada à prestação de um serviço de qualidade, está alinhada 
a uma série de medidas que tem como foco a satisfação dos clien-
tes e resultados. Entre o fortalecimento da cultura organizacional 
e outras ações articuladas, a entidade oferece qualificação contí-
nua aos seus colaboradores dos diversos setores, promovendo e 
estimulando a sinergia entre as áreas de trabalho. Nesse sentido, 
destacam-se atividades de capacitação e qualificação do pessoal 
da Uniselva nas diferentes áreas.

As técnicas Pamera Lima, 
Jussineia Moraes e Mirian Lei-
dimari, da área de Projetos, concluí-
ram o curso de Elaboração de pro-
jetos – método Canvas, promovido 
pelo Escritório de Inovação Tecnoló-
gica (EIT) da UFMT. A formação, rea-
lizada entre os dias 21 e 28 de mar-
ço, possibilitou às participantes a 
aplicação dos conceitos, ferramen-
tas, fatores-chaves e contingências 
que abrangem a gestão e desenvol-
vimento de projetos. 

O Project Model Canvas, pro-
grama de gerenciamento de proje-
tos desenvolvido pelo consultor e 
professor da Fundação Getulio Var-
gas (FGV) José Finocchio Jr., é uma 
metodologia pensada para dinami-
zar o gerenciamento de projetos, 
ideal para ambientes que necessi-
tam aprimorar a capacidade de pla-
nejamento, pois suas características 
possibilitam a busca pela inovação, 
ampla diversidade dos negócios, 
muitos projetos em paralelo, desde 
as elaborações até as finalizações.

Já do II Congresso Brasileiro de 
Direito do Terceiro Setor, que debateu 
as parcerias estratégicas do poder pú-
blico nas áreas de saúde, educação, 
cultura, segurança e assistência so-
cial, participaram a técnica da área de 
Projetos, Maira Alkmim, e a assesso-
ra jurídica da Uniselva, Daniele Fukui. 
Realizado pelo Instituto Brasileiro de 
Direito Público, entre 13 e 14 de abril, 
em Goiânia, o congresso reuniu juris-
tas, administradores públicos e priva-
dos, além de gestores de entidades do 
terceiro setor, em torno de conferên-
cias e debates, em especial, sobre a lei 
federal 13.019/2014, conhecida como 
Marco Regulatório das Organizações 
da Sociedade Civil. 

A lei, que entrará em vigor em 
julho de 2015, estabelece um conjunto 
de regras próprias para as parcerias rea-
lizadas entre o poder público e as orga-
nizações da sociedade civil, reconhe-
cendo a especificidade das entidades 
privadas sem fins lucrativos e evitando 
analogias indevidas com as parcerias 
realizadas entre entes públicos.

Com foco nas rotinas de tra-
balho, as Fundações Josué Montello 
e Sousândrade, de apoio à Universi-
dade Federal do Maranhão (UFMA), 
coordenaram o I Encontro Norte-
Nordeste de Fundações de Apoio 
às Instituições de Ensino Superior 
e Pesquisa Científica e Tecnológica 
(ENNFAIES), em São Luís, nos dias 2 
e 3 de junho. Instituições de 14 es-
tados brasileiros, até mesmo de ou-
tras regiões, participaram do evento. 
Mato Grosso foi representado pe-
las responsáveis das áreas Financei-
ra, Ilza Gervazoni, e Contabilidade, 
Dalva Soares, da Fundação Uniselva. 

O ENNFAIES teve como foco 
as particularidades e a busca de um 
entendimento unificado das ques-
tões administrativas, após diver-
sas mudanças ocorridas nos proce-
dimentos exigidos pelos órgãos de 
acompanhamento e controle liga-
dos ao segmento, principalmente no 
que diz respeito às alterações ocorri-
das na legislação vigente.
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Capacitação

Estrutura Organizacional e Instâncias de Decisão
A estrutura deliberativa e admi-

nistrativa da Fundação Uniselva é com-
posta pelo Conselho Curador, Conse-
lho Fiscal e Diretoria Executiva, cujos 
membros exercem suas funções gratuita-
mente, ou seja, sem vantagem pecuniária 
decorrentes desta condição. 

A diretoria é apoiada pela Su-
perintendência, que é responsável 
também pela administração geral, su-
pervisão e coordenação das atividades 
operacionais da Fundação Uniselva in-
seridas nas áreas de Projetos, Finan-
ceira, Contabilidade, Compras, Li-
citação, Núcleo de Processamento 
de Dados, Prestação de Contas, Re-
cursos Humanos e Secretaria. 

De outra capacitação presen-
cial – desta vez sobre o Sistema de Ges-
tão de Convênios e Contratos de Repas-
se (Siconv) – participaram a responsável 
pela área de Prestação de Contas da Fun-
dação, Luzinete Medeiros, e os técni-
cos Carlos Eduardo Guerreiro (Lici-
tação), Janaína Queiroz (Projetos) e 
Talita Angela, (Financeiro). Com aborda-
gem operacional e de caráter demons-
trativo do uso do sistema, o conteúdo 

tratado no curso, realizado em Brasília, 
entre os dias 6 e 8 de maio, perpassou as 
áreas de trabalho dos participantes. 

O Siconv é uma iniciativa do go-
verno federal responsável por todo o ciclo 
de vida dos convênios, contratos de repas-
se e termos de parceria, no qual são regis-
trados os atos, desde a formalização da 
proposta até a prestação de contas final. 
A formação é oferecida pelo Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, em 
parceria com a Escola Nacional de Admi-
nistração Pública e o Serviço Federal de 
Processamento de Dados.

Da área de Licitação, Willian 
Brites e Carlos Eduardo Guerreiro, res-
ponsável e técnico, respectivamente, parti-
ciparam do 10º Congresso Brasileiro de Pre-
goeiros, entre 16 e 19 de março, em Foz do 
Iguaçu. Com foco na capacitação e aperfei-
çoamento dos agentes públicos responsá-
veis pelas contratações na administração 
pública, o evento contou com 22 pales-

trantes. Entre eles, o ministro do Tribunal 
de Contas da União (TCU) Benjamin Zymler.

Além das palestras, foram de-
senvolvidas 21 oficinas, entre elas as de 
Capacitação e Formação de Pregoeiros, 
Sistema de Registro de Preços, Contro-
le Interno e o Pregão, Licitações Susten-
táveis. Realizado pelo Instituto Negó-
cios Públicos, o Congresso reúne, desde 
2006, professores, legisladores, doutri-
nadores e autoridades do país nas áreas 
de Licitações e Contratos Administrati-
vos. Nesse período capacitou cerca de 
11.700 participantes.

LicitaçãoGestão de Convênios
e Contratos

Uniselva qualifica equipes nas diversas áreas 
As atividades de capacitação e qualificação do pessoal 

da Fundação Uniselva nas mais diferentes áreas contemplaram 
também, no primeiro semestre deste ano, os setores de gestão 
de convênios e contratos e de licitação. Entre os eventos que 

contaram com a presença de colaboradores da entidade, estão 
o de capacitação sobre o Sincov, em Brasília, no mês de maio, e 
o 10º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, realizado no mês de 
março, em Foz do Iguaçu (PR).

O diretor e as técnicas da Área Financeira Célia Leite e Déborah Sandre.

Prestação de Contas Núcleo de Processamento de Dados Recursos Humanos

Área Financeira Setor de Arquivo Área de Contabilidade

Elaine Daltro é a responsável pela Área de Projetos da Fundação.
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Curta nossa página!
Acesse: facebook.com/fund.uniselva
Lá você fica por dentro de informações sobre os projetos, eventos, atividades de 
pesquisa, ensino e extensão apoiados pela Fundação Uniselva.

Agenda

Confira a programação de eventos acadêmicos e cursos na UFMT
Inscrições abertas – para o Seminário de Educação da UFMT (SemiEdu 

2015) realizado pelo Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE) e Instituto de Edu-
cação (IE), da UFMT, este ano, por meio do Laboratório de Estudos sobre Tecnologia da In-
formação e Comunicação na Educação (LêTece) e do Núcleo de Educação Aberta e a Dis-
tância (NEAD). As inscrições de participantes com submissão de pôsteres ou comunicações 
orais a um dos 19 Grupos de Trabalho (GTs) poderão ser feitas até o dia 31 de julho. Já as 
inscrições para ouvintes seguem até o dia 31 de outubro. Considerado um dos mais impor-
tantes eventos científicos da região Centro-Oeste na área de Educação, o seminário acon-
tecerá entre os dias 16 e 18 de novembro, no campus Cuiabá, tendo como tema Educação 
e seus Sentidos no Mundo Digital. A coordenação geral está a cargo dos professores Kátia 
Morosov Alonso e Cristiano Maciel, enquanto os professores Vinicius Carvalho Pereira e 
Taciana Mirna Sambrano respondem pela coordenação científica. Todas as normas para 
submissão de trabalhos e datas importantes podem ser conferidas no site www.ufmt.br/
semiedu2015 e na página do evento no Facebook www.facebook.com/semiedu. Em para-
lelo ao SemiEdu, o Instituto de Computação (IC) da UFMT Cuiabá e o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) de Tangará da Serra realizarão a VI 
Escola Regional de Informática (ERI 2015), da Secretaria Regional da Sociedade Brasileira 
de Computação (SBC) no Estado, que terá como temas “Elos Digitais: Educação, Cultura e 
Interação”. O evento é coordenado pelos professores Karen Figueiredo e Pedro Clarindo. 
Outras informações: erimt2015.ic.ufmt.br

Até 20/7/2015 – Inscrições abertas para o Programa de Aperfeiçoamento em 
Oratória e Desenvolvimento Humano, coordenado pelo coach e especialista em Adminis-
tração na área de comportamento humano nas organizações Gabriel Plácido. A formação é vol-
tada para quem possui alguma experiência comprovada com oratória (curso, palestras, facilita-
dores, professores e áreas afins). Para realizar a matrícula, os interessados devem preencher o 
formulário disponível no site da Uniselva, que gerará o boleto bancário com a taxa de inscrição 
no valor de R$ 132,64. Conforme o edital, o comprovante de pagamento, junto com certificado 
ou atestado de conclusão que comprove a experiência relacionada a oratória, currículo, justifica-
tiva e cópias dos documentos pessoais devem ser entregues na coordenação do PAODH, locali-
zada junto a secretaria do Mestrado em Direito Agroambiental na Faculdade de Direito, campus 
Cuiabá, das 9 às 11h e das 14 às 18h. A efetivação da matrícula do aluno será feita após assinatura 
de contrato junto a entidade, sendo 12 mensalidades no valor de R$ 200,00. São oferecidas 100 
vagas, divididas em oito turmas. As aulas, que ocorrerão das 19 às 22h, serão quinzenais e estão 
previstas para começarem em agosto. O programa terá duração de 12 meses. A relação dos alu-
nos matriculados será publicada no dia 27 de julho.

Até 31/07/2015 – Inscrições abertas para a I Capacitação em Hidrologia 
Aplicada para Gestão de Recursos Hídricos, cujo objetivo é possibilitar o conheci-
mento da hidrologia aplicada à gestão de recursos hídricos em Mato Grosso. Por meio de 
aulas teóricas e práticas, o curso proporcionará o desenvolvimento de habilidades para 
a compreensão dos conceitos, deduções e cálculos hidrológicos. Realizada pelo Departa-

mento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Faculdade de Arquitetura, Engenharia e 
Tecnologia (FAET), da UFMT, campus Cuiabá, sob coordenação da professora Luciana San-
ches, a formação é voltada para profissionais dos diversos ramos da engenharia, biólogos, 
gestores e analistas ambientais, geólogos, geógrafos, estudantes de graduação ou de pós-
graduação e demais interessados que atuam ou pretendem atuar na área ambiental em 
órgãos governamentais, empresas públicas ou privadas. A capacitação será dividida em 
cinco módulos: Planejamento e gestão dos Recursos Hídricos e vazões de referência; Con-
ceitos da hidrologia aplicada; Medição de vazão - parte teórica e prática; Hidrologia esta-
tística, vazão de referência; Obras Hidráulicas, vazão máxima e controle de cheias.

Até 14/8/2015 – Inscrições abertas para a II Semana Acadêmica de Engenha-
ria Sanitária e Ambiental da UFMT, coordenada pela professora Danila Soares Caixeta. 
Com o tema “Ações Antrópicas sobre os Recursos Naturais: um convite à reflexão”, a Semana 
pretende articular discussões para subsidiar a tomada de decisões e buscar uma maior efi-
ciência no uso e aproveitamento dos recursos naturais. O evento acadêmico-científico ocor-
rerá entre os dias 15 e 18 de setembro, no campus da UFMT em Cuiabá, com sete minicursos 
e 12 palestras. O público-alvo é formado por acadêmicos (professores, alunos de graduação e 
pós-graduação) de instituições públicas e privadas, gestores, pesquisadores, técnicos, profis-
sionais que atuam na área de meio ambiente e saneamento, e demais interessados.

Até 18/8/2015 – Inscrições abertas para o III Simpósio Mato-grossense de 
Bovinocultura de Corte (Simbov-MT), realizado pela Faculdade de Agronomia, Medicina 
Veterinária e Zootecnia (Famevz) da UFMT, campus Cuiabá. O evento terá como tema “Siste-
mas Intensivos e Sustentáveis de Produção de Carne Bovina” e acontecerá no Centro Cultural 
da universidade, coordenado pelo professor Joanis Zervoudakis. Segunda a organização do 
Simbov, esta edição pretende discutir as principais tecnologias atualizadas de manejo nutri-
cional, reprodutivo, bem estar animal, sustentabilidade e de planejamento e gestão de siste-
mas de produção de carne bovina. Além das palestras com renomados profissionais dos se-
tores público e privado, serão apresentados trabalhos nas seguintes subáreas da Zootecnia: 
Avaliação de alimentos para Ruminantes, Forragicultura e conservação, Gestão em Agrone-
gócio, Melhoramento Genético e Reprodução de bovinos e Produção e Nutrição de bovinos.


