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Equipes de todas as áreas de atuação da entidade avaliaram as ações de 2015.

Fundação Uniselva faz balanço de 2015
e projeta ações para o próximo ano

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Durante o 9º Workshop do Programa de Gestão da Qualidade da Fundação Uniselva, realizado no dia 25 de novembro, em Cuiabá, a direção executiva da entidade,
juntamente com toda equipe de trabalho, revisitou as perspectivas estabelecidas no
início de 2015 e, a partir disso, quais ações concretas foram empreendidas para alcançá-las no decorrer do ano. Também planejaram ações para o novo ano de 2016. O diretor-geral da Uniselva, Cristiano Maciel lembrou que o programa foi implantado em
2013 e faz parte de um conjunto de ações assumidas com a Reitoria da UFMT, no início
de sua gestão, que visam, em quatro anos, tornar a entidade reconhecida como marco
na gestão de projetos. Página 3
Senado aprovou o PL 77/2015 por unanimidade.

Aprovado projeto que
institui estímulos à Ciência,
Tecnologia e Inovação
O projeto de lei nº 77, de 2015, que estabelece estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica, tecnológica e à inovação foi aprovado por
unanimidade pelo plenário do Senado Federal no dia 9 de
dezembro e encaminhado à sanção presidencial. A proposta regulamenta ainda as parcerias de longo prazo entre os
setores público e privado, dá maior flexibilidade de atuação
às instituições científicas, tecnológicas e de inovação (ICTs)
e respectivas entidades de apoio. Página 5

Editorial

No caminho
certo
Quando o ano chega ao fim, é
hora de se fazer uma avaliação honesta
das ações e dos serviços desenvolvidos ao
longo do exercício para valorização dos
acertos, que são muitos, e identificar os
equívocos que, com o decorrer o tempo,
têm que ser minimizados ou eliminados.
Pensando assim, a diretoria executiva da
Fundação Uniselva e as equipes de profissionais pertencentes a todas suas áreas de
atuação e serviços reuniram-se no 9º Work
-shop do Programa de Gestão da Qualidade, ocasião em que avaliaram as expectativas para 2015, as ações realizadas no ano
e projetaram as atividades e os principais
desafios para o ano que vem.
Todas essas informações o caro leitor pode acompanhar detalhadamente
nesta presente edição do Informativo Uniselva, que traz também um assunto de interesse dos acadêmicos e pesquisadores,
que é a aprovação do projeto de lei nº 77,
de 2015, por unanimidade pelo Senado Federal. Esse projeto estabelece estímulos
ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica, tecnológica e
à inovação, além de regulamentar as parcerias entre os setores público e privado e
dar maior flexibilidade de atuação às instituições científicas, tecnológicas e de inovação (ICTs) e respectivas entidades de apoio.
No campo institucional, a edição
destaca os 45 anos de fundação da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT),
mostrando alguns indicadores que comprovam seus avanços e sua consolidação
como uma instituição comprometida “com
o estado, com sua missão de oferecer cursos com qualidade e de formar jovens acadêmicos em diferentes áreas do saber”,
conforme destaca mensagem encaminhada à reitoria pela Fundação Uniselva.
Outro destaque é o Suplemento
Especial alusivo ao Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC),
produzido pela equipe de comunicação
da Fundação Uniselva, por solicitação dos
coordenadores do programa, para contar
sua trajetória em Mato Grosso. Distribuído entre o público do PNAIC, que são os
professores alfabetizadores que recebem
formação continuada presencial, a publicação tem também versão eletrônica, ampliando assim sua difusão. O objetivo final
do PNAIC é assegurar que todas as crianças brasileiras estejam alfabetizadas até
os oito anos de idade.
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Entrevista

Comitê gerencia ações
para formação de profissionais
da educação básica
Profª Edna Lopes Hardoim,
coordenadora do COMFOR-UFMT

Professora titular da Universidade Federal
de Mato Grosso (UFMT), Edna Lopes Hardoim é coordenadora de Formação Docente da Pró-Reitoria de
Ensino de Graduação (Proeg) e do Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais do Magistério da Rede Básica (Comfor) da
instituição. Na entrevista a seguir, a professora Edna,
que é doutora em Ecologia e Recursos Naturais, com
experiência na área de Educação, com ênfase em Ensino de Ciências Naturais e Matemática, explica os
objetivos do Comfor e comenta as ações do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) em
Mato Grosso. Acompanhe:
Uniselva: Quais são as atribuições do
Comfor?
Profª Edna Hardoim: O Comfor é responsável, no âmbito da instituição, por assegurar a indução, a articulação, a coordenação e a organização
de programas e ações de formação inicial e continuada de profissionais da educação básica, pela gestão
de recursos recebidos por meio do apoio financeiro
do Ministério da Educação com estes objetivos, bem
como pelo desenvolvimento de projetos de pesquisa e de metodologias de ensino na área de formação
inicial e continuada de professores da educação básica. Cabe ao Comfor analisar os dados e informações
gerenciais referentes à implantação e ao desenvolvimento dos programas e ações de formação inicial e
continuada no âmbito da instituição, bem como coordenar o monitoramento desses dados e seu fornecimento ao MEC por meio de sistema informatizado.
Esse Comitê articula-se com órgãos de planejamento, orçamento e finanças da instituição para planejar e acompanhar a execução pedagógica e dos gastos relativos aos programas de fomento à formação.
A secretaria do Comfor está situada na Proeg, que é a
Pró-Reitoria responsável pela coordenação das atividades desse Comitê.
Uniselva: Quando a UFMT passou a ter
um Comitê Gestor Institucional?
Profª Edna Hardoim: A UFMT aderiu ao
Sistema Nacional de Formação em 2011, constituindo seu Comitê Gestor Institucional em 21 de fevereiro de 2013. O Comfor em nossa instituição está composto por 15 membros titulares, com seus respectivos
suplentes. Seus membros representam as Pró-Reitorias de Ensino de Graduação; de Pós-Graduação; de
Extensão, Cultura e Vivência; de Pesquisa e dos campi
do interior. As licenciaturas estão representadas em
seis grandes áreas e, somam-se a essas, as representações do Programa de Formação Docente (Parfor) e
da Universidade Aberta do Brasil (UAB), cujo coordenador é o coordenador adjunto do Comitê.

Uniselva: Para o ensino, a pesquisa e a
extensão, qual a importância dos cursos?
Profª Edna Hardoim: O desenvolvimento
desses cursos de formação docente continuada, os
dados produzidos ao longo deles, tem permitido pesquisas que podem retroalimentar nossas práticas pedagógicas na formação inicial nas Licenciaturas. Outra função muito importante do Comfor-UFMT foi ter
tomado para si a indução de discussão de uma política institucional de formação docente continuada
articulada com a formação inicial, propiciando discussões com diversos atores desse processo - internamente a UFMT, secretarias estadual e municipais de
Educação, docentes de outras IFEs e docentes da rede
pública de ensino.
Uniselva: Como é o Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)?
Profª Edna Hardoim: O PNAIC é o segundo maior curso de formação continuada presencial ofertado pela UFMT, cujas coordenações estão
no campus de Rondonópolis. Consiste em um pacto entre entes federativos (SEB/MEC-UFMT-Prefeituras Municipais) visando a alfabetização de todas as crianças. O curso atendeu anualmente cerca
de 6.000 professores alfabetizadores do estado de
Mato Grosso. Em sua primeira edição, o PNAIC desenvolveu ações educativas no campo da Língua
Portuguesa, em 2014 houve o acréscimo da Matemática e, em 2015, ampliaram-se as áreas de conhecimento, todas visando a melhoria da qualidade
do ensino no ciclo de alfabetização.
Uniselva: Qual é a relevância do programa para a educação regional?
Profª Edna Hardoim: A boa formação de
base alicerça cidadãos melhor preparados para os enfrentamentos da vida privada, mas também da coletiva, contribuindo para o fortalecimento da nação.
Dessa forma, a UFMT, por meio do Comitê Gestor Institucional de Formação de Profissionais da Educação
Básica (Comfor) assegura a oferta do curso, sobretudo cumpre sua missão, principalmente por meio do
trabalho de uma equipe competente, titulada e articulada com as instâncias necessárias, atendendo às
demandas neste campo do conhecimento.
Uniselva: Como avalia o serviço de gerenciamento prestado pela Uniselva a esses
projetos?
Profª Edna Hardoim: A entidade tem ajudado no processo de administração dos recursos, de
acordo com a legislação, dando celeridade aos trâmites de compra de material e serviços e agilizando o
empenho dos recursos destinados à formação continuada, conforme os PTAs aprovados pelo MEC.

9º Workshop

Fundação Uniselva avalia
perspectivas e ações
de 2015 e planeja 2016
Diretoria e equipes de todas as áreas da entidade
avaliaram e projetaram ações durante o 9º Workshop.

Foi com a realização do 9º Work
-shop do Programa de Gestão da Qualidade
da Fundação Uniselva, no dia 25 de novembro, em Cuiabá, que a direção executiva da
entidade, compreendida pelo diretor-geral Cristiano Maciel e pela superintendente
Sandra Maria Coelho Martins, juntamente
com toda equipe de trabalho, revisitaram
as perspectivas estabelecidas no início de
2015 e, a partir disso, quais ações concretas
foram empreendidas para alcançá-las no
decorrer do ano. Também planejaram ações
para o novo ano de 2016.
Cristiano Maciel lembrou que
o Programa de Gestão da Qualidade da
Uniselva, implantado em 2013, faz parte de um conjunto de ações assumidas
com a Reitoria da UFMT, no início de sua
gestão, visando, em quatro anos, tornar
a entidade reconhecida como marco na

gestão de projetos, tendo como focos: a
satisfação dos clientes e colaboradores;
a excelência operacional; o estabelecimento de indicadores de negócio e o fortalecimento da imagem da Fundação. Ele
frisou a importância de deixar a “casa arrumada e fazer o que foi planejado” para
entregar aos próximos dirigentes. Em seguida, comentou cada um dos quatros
eixos que formam os pilares do Programa de Gestão da Qualidade.
A Modelagem de Processos Internos “é um ponto bem abrangente. Nele,
cada setor trabalhou com planos de ação da
qualidade e de metas, sem deixar de lado
as tarefas diárias. Em paralelo, os processos
foram sendo padronizados e modelados
em um ambiente gráfico intuitivo, utilizando a ferramenta Bizagi. Com a implantação
dos processos modelados e seus respecti-

Perspectivas 2015

Ações Concretas

Apoiar procedimentos operacionais e legais inerentes à execução de projetos;

Estabelecimento de mais rotinas de trabalho;

vos manuais, prevista para o ano que vem,
poderemos acompanhá-los e geri-los, saneando gargalos, colocando indicadores
para mensurar o que está certo e o que está
errado”, explicou.
No item Avaliação de Desempenho das Atividades, ele recordou que
“o tópico começou a ser trabalhado em
2012 quando nos reunimos, discutimos e
mapeamos os problemas de cada setor.
Ainda foi feita uma autoavaliação pelos
colaboradores. Neste ano, realizamos a
Pesquisa de Avaliação do Cliente (coordenadores de projetos, pesquisadores,
professores, técnicos-administrativos,

estudantes, bolsistas, entre outros), para
saber o que eles acham do nosso trabalho, e obtivemos resultados positivos”,
acrescentou Maciel.
A Redefinição dos Sistemas
Computacionais é “outro marco na Uniselva. Estamos trabalhando na implantação
do SAGI [Sistema de Administração e Gestão Integrada] e de um novo site institucional”, informou o diretor-geral, mencionando, por fim, a busca da Certificação de
Qualidade: “É nossa meta em longo prazo.
Estamos olhando essa meta para o futuro.
Para obtermos isso, precisamos finalizar os
outros três”, assinalou ele.

Quanto aos desafios para 2016,
Cristiano Maciel citou as mudanças feitas
no Estatuto da Fundação – aprovadas pelos Conselho Curador da Uniselva e Conselho Diretor da UFMT – que agora seguem
para o Ministério Público Estadual, conforme prevê o Código Civil Brasileiro. A partir do Estatuto alterado, outro desafio será
elaborar um novo regimento interno.
Além disso, pontuou a manutenção da sustentabilidade financeira da
Uniselva, adequação às novas legislações,
consolidação do Programa de Gestão da
Qualidade, aprimoramento dos processos
de trabalho, implantação do SAGI, redução de custos, melhoria contínua da capacidade de trabalho da Fundação, otimização dos recursos disponíveis e fomento a
novas ideias.
Para engajar os colaboradores a
superar esses desafios, a entidade convidou o especialista em Gestão Estratégica
de Pessoas, Igor Henrique Rodrigues, para
ministrar a palestra O Poder do Foco durante o 9º Workshop do Programa de Gestão
da Qualidade da Fundação Uniselva.

Ações de sustentabilidade
Com relação às ações de sustentabilidade, a direção executiva destacou
a implantação de sensores de luz e água
nos banheiros, o desligamento dos computadores nos intervalos para almoço e
a implantação de uma caneca ecológica
distribuída a todos os colaboradores que
trabalham na entidade, para minimizar o
consumo de copos descartáveis.
Além disso, a Fundação fez modificações pontuais em seu expediente interno, passando a funcionar em novo horário.
A medida teve como objetivo reduzir custos operacionais como, por exemplo, energia
elétrica, água, telefonia, materiais de consumo e serviço, bem como uma melhor e mais
eficiente gestão dos recursos humanos, visando, de maneira geral, a sustentabilidade.
O atendimento ao público externo
da Uniselva (compreendido pela recepção, secretaria e protocolo) continua sendo feito das
8h às 18h. O horário de expediente de todas as
demais áreas passou a ser das 8h às 12h e das
13h às 17h. Ou seja, entre 12h e 13h e 17h e 18h
somente o protocolo da Uniselva funciona.

Contratação de um fiscal de contratos;
Capacitações e participação em eventos:
Elaboração de Projetos aplicado no método Canvas;
Capacitação sobre o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (Siconv);
10º Congresso Brasileiro de Pregoeiros;

Apoiar o investimento contínuo em recursos
humanos;

II Congresso Brasileiro de Direito do Terceiro Setor;
I Encontro Norte-Nordeste de Fundações de
Apoio às Instituições de Ensino Superior e Pesquisa
Científica e Tecnológica (ENNFAIES);
VIII Seminário das Organizações da Sociedade Civil [OSC’s] de Anápolis-GO
33º Encontro Nacional das Fundações de Apoio às
Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica (Confies);

Intensificar a realização das ações previstas no
Programa de Gestão da Qualidade Uniselva;
Dar continuidade ao Plano Estratégico por área,
visando à realização dos planos de metas e das
ações para a garantia da qualidade previstas para
cada área;

Intensificar as ações de divulgação das atividades da Fundação e ampliar e manter parcerias na
UFMT e com a comunidade externa.

Visita ao Campus da UFMT em Sinop;
Pesquisa de Satisfação do Cliente;
Implantação da ginástica laboral;
Reuniões por áreas e por equipes de trabalho;
Implantação de novo modelo para acompanhamento dos planos de metas;
Maior cobertura da Assessoria de Comunicação e
do Informativo da Fundação Uniselva aos eventos e
ações advindos de projetos geridos pela Uniselva;
Publicação de matéria na revista científica “UFMT
Ciência” sobre ao apoio da Fundação Uniselva à UFMT;
Ampliação do portfólio de material gráfico e de
divulgação da Fundação.

www.uniselva.org.br
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Institucional

Fundação Uniselva parabeniza UFMT pelos 45 anos
Cursos de Graduação 2015
câmpus de Cuiabá

47
19
16
11
5
13
111

câmpus de Rondonópolis
câmpus do Araguaia
câmpus de Sinop
câmpus de Várzea Grande

Cursos a distância e Parfor
Total
Fontes: Edital N.º 001/2015 de 07/01/2015
– Sisu - *UAB e Parfor

CÂMPUS

Matriculados
Presencial
2542
10180
3424
2370
249

câmpus ARAGUAIA
câmpus CUIABÁ
câmpus RONDONÓPOLIS
câmpus SINOP
câmpus VÁRZEA GRANDE

CÂMPUS
CUIABÁ

Matriculados a
Distância
624

fonte: STI/CAE/UFMT

Bolsas de Graduação e de Extensão
Bolsas de Graduação 2015
PROGRAMAS
BOLSISTAS
Pibid
549
Monitoria
986
PET
225
Tutoria
54
Total
1814

No dia 10 de dezembro, a Universidade Federal
de Mato Grosso (UFMT) completou 45 anos de criação.
Na ocasião, a direção executiva da Fundação Uniselva
emitiu uma mensagem institucional parabenizando a
universidade pela sua trajetória, história, expansão e
construção do conhecimento. “Enquanto entidade de
Apoio e Desenvolvimento da UFMT, a Fundação Uniselva celebra os avanços e resultados proporcionados
por esta instituição comprometida com o estado de
Mato Grosso, com sua missão de oferecer cursos com
qualidade e de formar jovens acadêmicos em diferentes áreas do saber”, diz trecho da nota.
Ao apresentar o Relatório de Gestão
2014/2015 da instituição, a reitora Maria Lúcia Cavalli Neder salientou que a UFMT tem a comemorar
os avanços na qualidade acadêmica, com o consequente resultado social. “Na última avaliação trienal
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes), cresceu o número de programas de pós-graduação com notas 4 e 5 e as demais
se mantiveram estáveis, numa indicação de que a
estratégia institucional de reforçar o investimento
na formação nos níveis de mestrado e doutorado
está seguindo o curso do crescimento qualitativo,
para além do quantitativo”, afirmou.
De acordo com a reitora, o desempenho na
pós-graduação tem resultado direto na graduação,
vez que os conhecimentos ali produzidos expandem-se para a formação profissional e à socieda-

de, por meio de novos paradigmas e das inovações
tecnológicas e sociais. “As políticas adotadas com
foco na qualidade acadêmica têm como resultados,
também, o incremento na pesquisa, com o envolvimento da graduação por meio dos programas que
despertam o interesse pela ciência, tecnologia, inovação e pela docência”, observou.
No período de outubro de 2014 a setembro de 2015, ao qual se referem os dados contidos
no relatório, a UFMT registrou 464 projetos de pesquisa. O número de bolsas de iniciação científica foi
de 559 e para 2015-2016 a previsão é de que sejam
589, com o aumento das bolsas que têm a Instituição como fonte pagadora. No Programa de Incentivo à Docência são 549 bolsistas.
Também foram apontadas ações que despertem para a importância da geração e transferência de tecnologias. Em 2014/5 o número de registros de patentes em nome da UFMT subiu de uma
para cinco, por exemplo, o que, na análise da reitora,
teve importante peso no Ranking Universitário Folha (RUF), no item inovação, em que a UFMT subiu
de 95º para o 71º lugar.
“Por todos estes avanços até agora conquistados pela comunidade universitária, o nosso objetivo, também um desafio, é continuar investindo na
qualidade, de laboratórios e cursos, sem perder de
perspectiva a democratização do ensino”, finalizou
Maria Lúcia.

Convênio entre TCE-MT, UFMT e Uniselva
apresenta resultados positivos
FOTO: INDIRA LUCAS

Cursos e alunos de graduação em 2015

Bolsas de Extensão 2014-2015
CÂMPUS
PEBEXT PEBEXT-AF
Cuiabá
126
49
Rondonópolis
36
20
Araguaia
36
20
Sinop
36
20
Total
234
109
Fonte: Codex /Procev - 2015
Comissão avalia resultados obtidos por convênio em 2015.

Assistência Estudantil
Assistência e
Apoio Estudantil
Acolhimento Imediato
Entrevistas de Acompanhamento acadêmico
Apoio à Inclusão
Auxílio Permanência
Auxílio Alimentação
Auxílio Moradia
Auxílio Evento
Estudante com deficiência
Moradia Estudantil (CEU)
Total

4

Número de
Estudantes
120
106

Fonte: Relatório da Prae 2014-2015

www.uniselva.org.br

62
1510
1650
645
334
125
114
4905

Os resultados alcançados em 2015 dentro do Plano de
Trabalho do convênio firmado entre o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), a Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT) e sua Fundação de Apoio e Desenvolvimento – a
Uniselva – foram apresentados no dia 10 de dezembro, na Secretaria Executiva de Administração do TCE-MT, nesta capital.
Coube a Comissão de Acompanhamento e Avaliação
do convênio (composta por membros do TCE-MT, concedente,
da UFMT, proponente e executora, e da Uniselva, gestora administrativa e financeira) apresentar a avaliação das atividades executadas pela UFMT em conformidade com o Plano de
Trabalho, por meio de relatórios contendo indicadores físicos
e de desempenho, além da atual situação de cumprimento de

cada atividade. Feitas as devidas considerações e ajustes entre
as partes, os relatórios foram aprovados.
As instituições e a entidade são parceiras desde
2010, quando celebraram um Termo de Cooperação Mútua,
encerrado em janeiro de 2015. Um novo modelo de parceria, agora por meio de um convênio, teve início em fevereiro,
para auxiliar e apoiar projetos de melhoria de gestão de processos internos do TCE-MT e do Ministério Público de Contas.
O convênio tem por finalidade contribuir para o alcance dos
objetivos estratégicos relativos ao controle externo, constantes no Planejamento Estratégico do TCE-MT, em três eixos estruturantes: Melhoria da Gestão, Tecnologia da Informação
(TI) e Educação a Distância (EaD).

Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Legislação

Plenário do Senado aprovou o PLC 77/2015 por unanimidade.

Senado aprova projeto que institui o
Código de Ciência, Tecnologia e Inovação
Foi encaminhado para sanção da Presidência
da República o projeto de lei da Câmara nº 77, de 2015,
que estabelece estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica, tecnológica e à
inovação. O PLC 77/2015 foi aprovado por unanimidade
pelo plenário do Senado Federal no dia 9 de dezembro.
A proposta regulamenta ainda as parcerias de longo prazo entre os setores público e privado, dá maior flexibilidade de atuação às instituições científicas, tecnológicas e
de inovação (ICTs) e respectivas entidades de apoio.
De autoria do deputado Bruno Araújo (PSDB
-PE), a proposta regulamenta a Emenda Constitucional 85 - que altera e adiciona dispositivos na Constituição Federal para atualizar o tratamento das atividades
de ciência, tecnologia e inovação - e é um dos itens da
Agenda Brasil, conjunto de medidas apresentadas pelo
Senado para impulsionar o crescimento do país. A proposição teve como relatores os senadores Jorge Viana
(PT-AC) e Cristovam Buarque (PDT-DF).
De acordo com a presidente do Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino
Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica (Confies),
Suzana Montenegro, o PLC 77/2015 vai contribuir com a
desburocratização dos avanços das pesquisas científicas
no país. “Os entraves jurídicos são um problema enfren-

tado pelas fundações. Quando o projeto de lei for sancionado, ele vai facilitar os procedimentos internos das
fundações de apoio e assim contribuir com o desenvolvimento econômico e social do país”, afirmou.
No percurso de aprovação do PLC 77/2015, o
diretor-geral da Fundação Uniselva (entidade de Apoio
e Desenvolvimento da UFMT), Cristiano Maciel, destaca o papel decisivo do Confies. “Juntamente com outras instituições e pessoal mobilizado, o Confies teve
uma forte atuação no sentido de permitir um melhor
entendimento deste importante PLC pelos senadores.
O engajamento de todos foi fundamental ao longo de
toda formulação, debate e aprovação deste projeto,
que beneficia a todos”, disse.
Técnica da área de Projetos da Fundação Uniselva, Maira Alkmim observa que a proposta é benéfica às
instituições de ensino superior e suas entidades de apoio,
pois permitirá maior flexibilização na atuação dessas instituições na realização de parcerias; aproximação do pesquisador e empresa, universidade e setor produtivo; criação de ambiente favorável à inovação e ao avanço de
novas tecnologias, fundamental para o desenvolvimento
nacional, além de propiciar ampliação do número de horas para a participação do pesquisador no exercício de atividades de cooperação e consultorias em empresas.

Modernização
Para a presidenta da Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência (SBPC), Helena Nader, o
país acaba de dar o primeiro passo para a modernidade. Ela disse que a aprovação é uma boa notícia tanto
para a comunidade científica quanto para o setor empresarial que quer fazer ciência.
“Essa legislação foi discutida com todos os
segmentos e é o que vai colocar a ciência, tecnologia
e inovação brasileira no mundo moderno. Ela deixa de
forma clara que é importante e relevante uma parceria
público-privada entre universidades e setor produtivo,
tudo de uma forma transparente”, comentou.
Na avaliação de Helena, o Brasil já possui várias peças legais que não eram ruins, mas dependiam
muito de interpretações, que estavam dando margem
à autuação de instituições de pesquisa e universidades
pelos órgãos fiscalizadores.
Ela lembrou que a primeira grande mudança ocorreu com a Emenda 85, no fim do ano passado. “Com a mudança da Constituição e a aprovação
dessa lei nova nós vamos ter muito claro como se
faz a parceria transparente entre a iniciativa universitária, pública, institutos de pesquisa com o
empresariado”, disse.

O que prevê o PLC 77/2015
Uma das inovações do projeto é a possibilidade de
dispensa de licitação, pela administração pública, nas contratações de serviços ou produtos inovadores de empresas de
micro, pequeno e médio porte. A proposta também altera a
Lei 8.666/93 para estabelecer nova hipótese de dispensa de
licitação, para a contratação de bens e serviços destinados a
atividades de pesquisa e desenvolvimento.
O projeto estabelece a possibilidade de utilização
do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) para
ações em órgãos e entidades dedicados a ciência, tecnologia
e inovação. Além disso, a proposição prevê a possibilidade de
governadores e prefeitos estabelecerem regime simplificado,
com regras próprias para as aquisições nessas áreas.

A proposta também permite aos pesquisadores
em regime de dedicação exclusiva nas instituições públicas o
exercício de atividades remuneradas de ciência, tecnologia e
inovação em ICTs ou empresas. Estabelece aos pesquisadores
de ICTs públicas o limite de oito horas semanais, ou 416 horas anuais, computadas isoladamente ou em conjunto, para
exercício de cooperação, consultoria ou atividades externas.
O projeto dá tratamento aduaneiro prioritário e
simplificado a equipamentos, produtos e insumos a serem
usados em pesquisa. Permite também a concessão de visto
temporário ao pesquisador sob regime de contrato ou a serviço do governo brasileiro, assim como ao beneficiário de bolsa
de pesquisa concedida por agência de fomento.

A proposta prevê a prestação de contas uniformizada e simplificada dos recursos destinados à inovação, além
de permitir que as instituições científicas autorizem que seus
bens, instalações e capital intelectual sejam usados por outras instituições, empresas privadas e até pessoas físicas.
O projeto determina que servidores públicos,
empregados públicos e militares sejam afastados de suas
atividades para desenvolver projetos de pesquisa fazendo jus aos mesmos direitos e vantagens do seu cargo de
origem. Possibilita ainda que professores das instituições
federais de ensino exerçam cargos de direção máxima em
fundações de apoio à inovação, inclusive recebendo remuneração adicional.

www.uniselva.org.br
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Projeto 77/2015 esteve
no centro dos debates do
33º Encontro Nacional
Durante a realização do 33º Encontro Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica (Confies 2015), o
projeto de lei que promove uma série de ações para o incentivo à pesquisa, à inovação
e ao desenvolvimento científico e tecnológico – o PLC 77/2015 – foi um dos assuntos
principais entre representantes das afiliadas, parlamentares, membros das instituições
de ensino superior e convidados.
O destaque ficou por conta da palestra O Quadro Legislativo da Ciência, Tecnologia e Inovação com a participação dos senadores Cristovam Buarque (PDT-DF) e Jorge
Viana (PT-AC), dos deputados Sibá Machado (PT-AC) e Izalci Ferreira (PSDB-DF) - dois
dos autores do PL na Câmara -, além do reitor da Universidade de Brasília (UnB), Ivan
Marques de Toledo Camargo, dos diretores do Instituto Alberto Luiz Coimbra de PósGraduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe) da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), Luiz Pinguelli Rosa (Relações Institucionais) e Fernando Peregrino (Orçamento
e Controle). Este último também é vice-presidente do Confies.
Relator do projeto de lei na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado,
Cristovam Buarque, defendeu uma combinação entre educação de base, ensino superior e setor empresarial. “Há um preconceito dos acadêmicos em relação às empresas
e das empresas em relação às universidades. As empresas não gostam de correr riscos
e são imediatistas. Tudo está sendo feito aos solavancos e não de maneira estruturada”, disse ele durante o painel. Ainda segundo Buarque, é necessário mudar o conceito
de estatal e público. “O privado pode ajudar o público. Gestão privada não quer dizer
privatização”.
Para o senador Jorge Viana, relator da proposição na Comissão de Ciência e
Tecnologia, os setores científico e tecnológico brasileiros não serão mais os mesmos
depois da aprovação do PLC 77/2015. Ele lembrou que, quando o assunto é ciência e
inovação, há uma lista enorme de países à frente do Brasil. “Apesar de termos crescido

Da esq. p/ dir., o diretor-presidente da Finatec, Edson Paulo da Silva, a presidente do Confies, Suzana
Montenegro, e o reitor da UnB, Ivan Marques de Toledo Camargo.

nos últimos 15 anos e de termos dobrado nossa produção científica, com ampliação do
número de doutores e mestres, o Brasil ainda está muito atrás. E aí temos que perguntar: estamos de acordo com isso? Onde estão os gargalos?”, ponderou.
Segundo o professor emérito da UFRJ, Luiz Pinguelli Rosa, as universidades
não devem se subordinar às empresas, mas deve haver parcerias. “É fundamental lidar
de igual para igual. O foco tem que ser no aluno, que deve ser integrado às universidades, com regras estabelecidas”. Além disso, Pinguelli acredita que a remuneração deve
ser realizada através das fundações, e não diretamente pelas empresas. “É uma forma
de fixar alunos nas universidades, já que as bolsas hoje têm um valor baixo”, afirmou.
Durante o painel, os presentes aprovaram por aclamação uma Moção de
Apoio ao PLC 77/2015 e também à Proposta de Emenda à Constituição nº 395, de 2014
(PEC 395/2014), pois consideram os projetos como avanços importantes à legislação
brasileira. A PEC 395/2014 visa assegurar às universidades públicas a possibilidade de
oferecer cursos pagos de especialização, aperfeiçoamento e treinamento. Importante fonte de receita das instituições, esses cursos são feitos, na maioria das vezes, por
profissionais e funcionários de empresas. Os cursos regulares das universidades públicas, como graduação, mestrado e doutorado, continuarão gratuitos. A PEC aguarda ser
apreciada pelo Plenário da Câmara.
A Moção de Apoio deve ser enviada a todos os parlamentares, autoridades
acadêmicas e organizações da comunidade científica, tecnológica e de inovação.

Fundação Uniselva participa do Confies 2015
Assim como nas edições anteriores, a Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso (Uniselva) se fez presente no 33º
Encontro Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica (Confies 2015), realizado em Brasília, DF, entre
os dias 10 e 13 de novembro, na sede da Fundação de
Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec).
O diretor-geral, Cristiano Maciel, e a superintendente da Uniselva, Sandra Maria Coelho Martins, participaram ao lado das responsáveis pelas áreas de Contabilidade, Finanças, Projetos e Recursos Humanos: Dalva
Soares, Ilza Gervazoni, Elaine Daltro e Rita Hermógenes,
respectivamente; além dos técnicos Carlos Eduardo Guer-

reiro (Licitação), Janaína Queiroz e Maira Alkmim (Projetos). O secretário de Tecnologias da Informação e da Comunicação Aplicadas a Educação da UFMT, Alexandre dos
Anjos, se juntou à comitiva, pois um dos fóruns temáticos
do encontro foi voltado para sua área de atuação em parcerias estabelecidas com a Fundação.
A organização do Confies 2015 ressaltou que
este foi um dos mais importantes encontros já realizados devido à presença de parlamentares e do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação que reafirmaram
o compromisso e a importância que as fundações de
apoio têm para o desenvolvimento social e econômico do país. O encontro tem como objetivo possibilitar a
discussão e a troca de experiências e boas práticas entre

as 97 afiliadas ao Confies. Objetiva o aperfeiçoamento
da gestão administrativa e financeira dos projetos gerenciados pelas fundações e a identificação de diretrizes que norteiem ações integradas.

Equipe da Fundação Uniselva participante do 33º Confies, em Brasília.

Superintendente da Uniselva media oficina do Confies
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A superintendente da Fundação Uniselva, Sandra
Maria Coelho Martins (no centro), foi mediadora da oficina
Despesas Operacionais e Administrativas, realizada durante
o 33º Confies, com coordenação do diretor administrativo
da Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FAURGS), Aristeu Jorge dos Santos (à esquerda)
www.uniselva.org.br

Foram apresentadas as experiências de algumas fundações sobre exigências de demonstração
do cálculo das despesas operacionais administrativas
(DOAS), além de casos concretos de sistemas exitosos
desenvolvidos especificamente para atender necessidades das fundações de apoio.

Suplemento Especial do Informativo
Uniselva marca 3 anos do PNAIC em MT
O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) é o programa de formação continuada presencial de professores alfabetizadores resultante de um Regime de Cooperação entre o Ministério de Educação (MEC), os
governos do Distrito Federal, dos estados e dos municípios.
Seu objetivo final é o de assegurar que todas as crianças
brasileiras estejam alfabetizadas até os oito anos de idade,
ao final do 3ª ano do ensino fundamental.
Criado em 2012, o programa teve suas primeiras
ações realizadas em Mato Grosso em 2013, ampliadas depois em 2014 e melhoradas ainda mais em 2015. A trajetória do Pacto no estado foi registrada em Suplemento Especial encartado na edição nº 25 do Informativo Uniselva
(referente aos meses novembro/dezembro), produzido
pela área de comunicação da Fundação, por solicitação dos
coordenadores do PNAIC, com objetivo de marcar os três
anos de sua realização.
Em Mato Grosso, o Pacto está estabelecido como
um projeto de extensão, gerenciado pela Fundação Uniselva, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEdu) da UFMT em Rondonópolis. A professora
pós-doutora em Educação Cancionila Janzkovski Cardoso é
a coordenadora geral do PNAIC-MT e conta com uma equipe de professores formadores e orientadores responsáveis
pelas ações do programa em todos os municípios matogrossenses. O projeto é desenvolvido com recursos disponibilizados pela Secretaria de Educação Básica (SEB) do MEC.
A reitora da UFMT, Maria Lúcia Cavalli Neder, disse
que trata-se de “um programa importantíssimo para o Brasil, considerando que hoje uma das maiores preocupações

da educação é a questão da qualidade”. Ela acrescentou que
“os primeiros anos escolares, juntamente com a educação
infantil, precisam proporcionar uma leitura e escrita com
mais propriedade, pois isso é fundamental para o desenvolvimento da educação brasileira”.
De sua parte, o secretário-adjunto de Políticas Educacionais da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT),
Gilberto Fraga, afirmou que a parceria com a UFMT para desenvolver o PNAIC tem contribuído para a formação dos professores da rede estadual de ensino e tem dado tudo certo.
“Principalmente porque garante a existência de uma programação anual e que está sendo executada. E assegura aos formadores a aplicação nas unidades escolares. Uma boa parceria que está dando resultado e tem melhorado os indicadores
educacionais no que se refere à Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) e à Provinha Brasil”, destacou.
A coordenadora do Comitê Gestor Institucional de
Formação Inicial e Continuada de Profissionais do Magistério da Rede Básica (Comfor) da UFMT, Edna Hardoim, explicou que o PNAIC, cujas coordenações estão no campus de
Rondonópolis, é o segundo maior curso de formação continuada presencial ofertado pela instituição. Ela informou
que anualmente o programa atende pouco mais de seis mil
professores alfabetizadores de Mato Grosso e frisou que, ao
lado de assegurar a oferta do curso, a UFMT, por meio do
Comfor, “cumpre sua missão, principalmente por meio do
trabalho de uma equipe competente, titulada e articulada com as instâncias necessárias, atendendo às demandas
neste campo do conhecimento”.
O diretor-geral da Fundação Uniselva, Cristiano

Luzo Reis/Procev-UFMT

Pantanal Sinfônico celebra os 45 anos da UFMT

O evento foi sucesso de público nos dois dias de realização.

Um espetáculo repleto de canções populares e
permeado pela emoção. No palco, a Orquestra Sinfônica e
o Coral Universitário da UFMT mais os violeiros convidados
Paulo Simões, João Ormond e Habel dy Anjos. Assim foi o
Pantanal Sinfônico, realizado nos dias 9 e 10 de dezembro,
no Teatro Universitário, em Cuiabá, sob regência do maestro
Fabrício Carvalho. O concerto marcou a comemoração dos 45
anos da Universidade Federal de Mato Grosso.
Cento e vinte músicos sintonizados pelo rigor do
concerto erudito, porém sob a poética da música popular,
aliaram-se a 50 vozes preparadas pela maestrina Dorit Kolling para dar densidade ao concerto inédito. Foram apresentadas, entre outras canções, “Um Violeiro Toca”, de Al-

mir Sater e Renato Teixeira; “Romaria” e “Se Você Vier para
o Mato Grosso”, de Renato Teixeira; “Trem do Pantanal” de
Paulo Simões e Geraldo Rocca; “O Reino dos Pantanais”, de
Carlos Silva; além de “Mato Grosso sem Fronteiras”, de Habel dy Anjos e “Cuiabá muito prazer”, de Sá e Guarabyra. Todas com arranjos assinados por Leoni Pepe D´adderio(SP).
Por proposta da reitora Maria Lúcia Cavalli Neder, a música foi escolhida como o canal para demonstrar que a ligação entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
continua, carreada pela cultura pantaneira. Para o maestro e Pró-Reitor de Cultura, Extensão e Vivência da UFMT,
Fabricio Carvalho, a integração da região pela cultura universitária impacta na formação de plateia e no fortalecimento das artes produzidas no Brasil Central. “Um concerto elaborado com todo cuidado e zelo, para o público
se sentir pertencido”, analisou Fabricio.
O pró-reitor explicou que apesar de parte do
público ter um cotidiano urbano, a identificação com canções dessa natureza se explica pela essência da herança
cultural que todos trazemos enraizados em memórias de
pais e avós, através da tradição oral. “Quando se tem a
oportunidade de dialogar com as pessoas mais simples,
mais humildes, percebemos singularidades na música,
nos lugares, na gastronomia, nas histórias. Um universo
rico em sabedoria”, acrescentou ele.

Destaques

Maciel, além de parabenizar todos os envolvidos pela magnitude do Pacto, ressaltou que o PNAIC é um dos projetos
gerenciados pela entidade, em suas diversas áreas, e que
a divulgação de suas ações num suplemento especial é de
suma importância para publicização dos resultados do projeto, compartilhando com a comunidade as importantes
ações realizadas em prol da educação.
A coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação em Rondonópolis, Raquel Gonçalves
Salgado, assinalou a relevância do PNAIC para “a política pública e indutiva de formação de professores e como
uma das ações do Programa de Pós-Graduação em Educação diretamente voltada à inserção social na Educação Básica, aspecto este ressaltado como ponto positivo
na última avaliação da Capes/MEC”.

Uniselva apoia realização
do Concerto
No material gráfico distribuído durante as
apresentações do Pantanal Sinfônico, o apoio da Fundação Uniselva às ações culturais empreendidas na UFMT foi
estampado por meio de um selo (veja arte). A entidade
presta serviços de gestão administrativa e financeira ao
Teatro Universitário, por meio de um projeto de extensão
executado pela Procev, sob coordenação da Gerência de
Projetos Culturais da Pró-Reitoria.

www.uniselva.org.br
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Evento
A abertura do evento foi no Centro Cultural da UFMT, campus de Cuiabá.

22ª edição do SemiEdu reuniu quase 2 mil participantes na UFMT
Mais uma vez apoiado pela Fundação Uniselva, foi um sucesso a realização
do Seminário de Educação (SemiEdu) da UFMT, entre os dias 16 e 18 de novembro, no
campus universitário de Cuiabá. Em sua 22ª edição, o evento teve como tema a Educação e seus Sentidos no Mundo Digital e reuniu 1,9 mil participantes em torno de uma
programação científica e cultural. Para discutir as novas práticas culturais e educativas
que se impõem no cotidiano, atravessadas pelo mundo digital foram três conferências,
sendo duas delas com palestrantes vindas de Portugal e Espanha; mesas-redondas,
com debatedores da UFMT e de outras instituições de ensino superior de todo o país;

apresentações de comunicações orais e pôsteres em 19 Grupos de Trabalho (GTs) sobre
os mais variados temas relacionados à Educação; mais de 30 minicursos práticos e teóricos; lançamento de 17 obras (livros, revistas e e-book), além das atividades culturais.
Parte das atividades acadêmico-científicas do Programa de Pós-Graduação
em Educação (PPGE) e do Instituto de Educação (IE), este ano o SemiEdu foi organizado
pelo Laboratório de Estudos sobre Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação (LêTece) e pelo Núcleo de Educação Aberta e a Distância (NEAD) que, na ocasião,
celebrou seus 21 anos de existência com uma exposição fotográfica.

Agenda

Confira cursos e prova realizados com apoio da Uniselva
Até 07/01/2016 – Inscrições abertas para o curso de extensão Técnicas em
Oratória, ofertado pela Faculdade de Direito da UFMT, campus Cuiabá. A taxa de inscrição de R$ 360,00 pode ser paga à vista ou em duas vezes de R$ 180,00. As aulas serão ministradas somente aos sábados, das 8 às 12h, entre os dias 09 de janeiro e 12 de
março, no bloco da pós-graduação da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis
(FAeCC), com carga horária total de 50 horas. Serão abordadas as características de um
bom orador, como se portar numa entrevista, o uso do microfone, como desenvolver
ideias num discurso, gestos e expressões faciais, cuidados com a aparência, como adquirir equilíbrio na apresentação, entre outros tópicos.

18 a 29/01/2016 – A Fundação Uniselva recebe inscrições para a 1ª edição
do ano da Prova de Proficiência em Línguas Estrangeiras para Programas de
Pós-graduação, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). O exame será
aplicado no dia 21 de fevereiro. Requisito para ingresso em cursos de mestrado e doutorado, as provas em Línguas Estrangeiras incluem três idiomas: Francês para as áreas
de Ciências Humanas e Sociais; Inglês para as áreas de Ciências Humanas, Sociais, Biológicas, Agrárias, Exatas e da Saúde; e Espanhol para as áreas de Ciências Humanas, Sociais, Biomédicas e Agrárias. Além de Português para estrangeiros (Ciências Humanas
e Sociais). O exame é composto por textos acadêmico-científicos na língua estrangeira
de opção do candidato e questões, em português, que exigiram habilidade de leitura

e compreensão, assim como clareza na elaboração das respostas (também em português). É permitido o uso de dicionário.

Até 20/01/2016 – Inscrições abertas para o processo seletivo para ingresso no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família (Premsaf), oferecido pela UFMT de Rondonópolis. São ofertadas 12 vagas, sendo seis para
graduados em Enfermagem, três para Farmácia e três para Psicologia. O registro na entidade de classe é condição obrigatória para matrícula no Premsaf. O curso terá duração
de dois anos, com carga horária semanal de 60 horas. Para incentivar a participação, os
candidatos selecionados irão receber uma bolsa mensal de R$ 2.976,26, de acordo com
as normas da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS).
As aulas estão previstas para começar em março e as atividades serão desenvolvidas na
rede de atenção à saúde de Rondonópolis, uma vez que um dos objetivos é dar continuidade na formação, de maneira articulada, com o arranjo organizacional da Estratégia de Saúde da Família da cidade. Esse fator ainda contribui para a universidade se
aproximar cada vez mais da comunidade.

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.

Expediente
Fundação Uniselva – entidade de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT. Periodicidade bimestral – Distribuição
dirigida e gratuita. Diretor-geral: Professor Cristiano Maciel – Superintendente: Professora Sandra Maria Coelho Martins.
Endereço: Av. Fernando Corrêa da Costa, 2367, campus de Cuiabá, bloco da Gráfica, Boa Esperança, Cuiabá-MT – CEP 78060-900
Tel.: (65) 3661-3900 – E-mail: comunicacao@uniselva.org.br – Site: www.uniselva.org.br
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