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Entidade de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)

Na UFMT, a nova reitora recebe o cargo da
profª Maria Lúcia Cavalli Neder.
Foto: Divulgação/Endipe 2016

Ministro Mendonça Filho empossa
a reitora Myrian Serra, em Brasília.

Myrian Serra assume reitoria da UFMT e
empossa novos Pró-Reitores e Secretários
O ministro da Educação, Mendonça Filho, empossou a nova reitora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), professora Myrian Serra, no dia 13 de setembro,
na sede do MEC, em Brasília. No dia seguinte, 14 de setembro, ocorreu a solenidade de
transmissão de cargo da professora Maria Lúcia Cavalli Neder para a professora Myrian
Serra, no Teatro Universitário, em Cuiabá, com a participação de estudantes, professores, técnicos e representantes da sociedade mato-grossense. No mesmo ato foram
empossados para a gestão 2016-2020, o vice-reitor, professor Evandro Soares da Silva,
e os pró-reitores e secretários da nova administração. páginas 3

Prof. Luiz Carlos de Freitas, da Unicamp, na abertura do Endipe.

Cuiabá sedia
eventos
de Educação

Profª Maria Lúcia (centro) destacou o apoio da entidade às ações da Universidade.

Maria Lúcia avalia suas gestões à frente da UFMT
A professora Maria Lúcia Cavalli Neder se reuniu com membros dos conselhos
Curador e Fiscal da Uniselva e a Diretoria Executiva da Fundação, na sede da entidade,
nesta capital, no dia 11 de outubro, ocasião em que entregou o Relatório de Gestão
2008 – 2016 da UFMT e fez um balanço das suas duas gestões à frente da UFMT. Nesse
período de oito anos, Maria Lúcia presidiu também o Conselho Curador da Uniselva,
que é a Fundação de Apoio e Desenvolvimento da UFMT. Na ocasião, ela agradeceu
o trabalho, assinalando que “sem o apoio da Uniselva muitas das realizações de suas
gestões não seriam concretizadas”. Página 5

Didática, práticas de ensino,
povos e culturas na educação brasileira foram questões abordadas
por dois grandes eventos da área de
Educação realizados em Cuiabá neste
segundo semestre do ano, com apoio
da Fundação Uniselva. Esses eventos XVIII Encontro Nacional de Didática e
Prática de Ensino (Endipe) e a 24ª edição do Seminário Educação (SemiEdu) da Universidade Federal de Mato
Grosso - foram iniciativas do Instituto
de Educação (IE) e do Programa de
Pós-Graduação em Educação (PPGE)
da UFMT, campus Cuiabá. Página 7

Editorial

Agradecimentos
e Boas-vindas
De tempos em tempos chega o
momento de agradecer àqueles que encerram uma gestão na vida acadêmica e
de dar boas-vindas aos que inauguram
uma nova fase administrativa institucional. É o que faz a presente edição do
Informativo Uniselva, ao registrar para
você, leitor, o balanço dos oito anos que
a professora Maria Lúcia Cavalli Neder
ficou à frente da Reitoria da Universidade Federal de Mato Grosso, a posse da
nova reitora Myrian Serra e as primeiras
medidas tomadas por ela, algumas detalhadas na entrevista ao lado.
À Fundação Uniselva, que é a entidade de Apoio e Desenvolvimento da
UFMT, cabe sempre, institucionalmente,
dar prosseguimento às suas atividades e
aos seus serviços de gerenciamento de
projetos, procurando imprimir cada vez
mais um padrão de qualidade e eficiência nos trabalhos que desenvolve. Porém,
deve, sobretudo, nesta hora de despedida, valorizar o apoio que a entidade recebeu da professora Maria Lúcia, pois isso
foi imprescindível para o crescimento e
a consolidação da Fundação perante os
diversos públicos que atende.
Da mesma maneira, a Uniselva,
nesta hora de chegada, dá as boas-vindas à nova reitora Myrian Serra que, já
em seu discurso de posse, declarou que
a UFMT vai buscar “um maior envolvimento com a Fundação Uniselva, assim
como com os campi e em todas as áreas
de conhecimento”. A entidade agradece
à nova reitora esse gesto de aproximação, bem como as citações dirigidas aos
professores Cristiano Maciel e Sandra
Maria Coelho Martins.
Quanto aos outros assuntos que
podem ser conferidos nesta edição, estão a realização de eventos promovidos
pelo Instituto de Educação (IE) e do Programa de Pós-Graduação em Educação
(PPGE) da UFMT, campus Cuiabá.
Boa Leitura!
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NOTA DE PESAR - A direção executiva e a equipe de
colaboradores da Fundação Uniselva apresentam os
pêsames à família do professor da UFMT e advogado
Eleni Alves Pereira pelo seu falecimento, ocorrido em
4 de setembro. O professor Eleni foi um dos fundadores da Uniselva e responsável pelos primeiros atos
institucionais da entidade, contribuindo e fazendo
parte, portanto, da história vitoriosa da Fundação.
Que descanse em paz!

www.uniselva.org.br

Entrevista

Nova reitora da UFMT
prioriza gestão de
participação e diálogo
Professora Myrian Serra,
reitora da UFMT.

Participação e diálogo são as tônicas que nortearão a gestão da nova reitora da Universidade Federal
de Mato Grosso (UFMT), professora Myrian Serra, conforme demonstraram seus atos iniciais de administração:
no primeiro dia recebeu representantes estudantis, em
seu gabinete, para uma pauta voltada para a vida acadêmica e a primeira viagem foi para Sinop onde, de modo
simbólico, empossou o pró-reitor Roberto Carlos Beber,
escolhido democraticamente por alunos, docentes e técnicos daquele campus, ocasião em que conversou com a
comunidade acadêmica e a sociedade local.
Myrian Serra tem 35 anos de vivência dentro
da UFMT. Antes de chegar à reitoria, foi aluna de graduação, participou da criação do Centro Acadêmico de
Nutrição e foi atleta da Associação Atlética Uirapuru.
Como docente, envolveu-se com atribuições no ensino, na pesquisa e na extensão e com as atividades de
gestão. Foi coordenadora de curso, diretora da Faculdade de Nutrição (Fanut), coordenadora de Políticas
Acadêmicas, pró-reitora de Ensino de Graduação e
a primeira pró-reitora de Assistência Estudantil. Em
entrevista ao Informativo Uniselva, Myrian Serra comenta os desafios e prioridades da UFMT:
Uniselva: Como as propostas feitas durante a campanha serão implantadas no decorrer da gestão?
Reitora Myrian Serra – Com os mesmos
princípios que construímos a nossa candidatura: a partir
do diálogo e da participação coletiva de toda comunidade
acadêmica da UFMT e em todos os campi. Nossa gestão
estará alicerçada nos valores de uma universidade autônoma, pública, gratuita, democrática, laica e inclusiva.
Reforçamos o compromisso firmado de uma universidade
plural, que produz e compartilha conhecimentos, saberes
e práticas, fomenta a paz, a igualdade e a solidariedade
entre gerações, povos e culturas e, principalmente, que
acolhe e dá voz a todos os que dela participam. Queremos
a universidade de portas abertas, cada vez mais presente
e próxima da sociedade, dos governos, dos movimentos
sociais e dos setores empresariais.
Uniselva: Quais são as prioridades de
sua gestão?
Reitora Myrian Serra – Nossa prioridade
maior é consolidar o ensino de graduação e de pósgraduação. Atualmente, nosso Índice Geral de Cursos
é quatro, dentro de uma escala que vai de zero a cinco.
Queremos alcançar o nível máximo, que representa a
excelência acadêmica. Para conseguirmos esse intento,
necessitamos de duas ações importantes e estratégicas:
pautar a internacionalização e a inovação. No primeiro
caso, pretendemos ter a UFMT como universidade de
referência em estudos e pesquisas da América do Sul e,
assim, contribuir com o desenvolvimento de Mato Grosso

e do corredor MT-Pacífico. Queremos a UFMT entre as 30
melhores universidades do Brasil. Para alcançarmos este
objetivo, contaremos com a gestão compartilhada de
quase dois mil membros participantes de diversas instâncias colegiadas que, juntas, fazem a governança da UFMT.
Uniselva: Quais são os maiores desafios?
Reitora Myrian Serra – Temos muitos desafios a serem enfrentados, além do permanente, que
é consolidar a UFMT multicampi. Iremos propor a criação do regimento geral da UFMT, compromisso com o
cinquentenário da universidade, que celebraremos em
2020; o fortalecimento do Fórum das Instituições Públicas de Ensino Superior de Mato Grosso, com a Unemat
e o IFMT; a ampliação de parcerias com as prefeituras,
governo do estado, parlamentares, sociedade civil organizada, movimentos sociais e setores empresariais.
Vamos priorizar a política de gestão de pessoas, com a
formação e capacitação de servidores, docentes e técnico-administrativos; ampliar as políticas de assistência
estudantil; investir na qualidade administrativa e nas
condições de trabalho e de estudos. Iremos implantar a
Ouvidoria, que é um espaço estratégico para o diálogo
com a comunidade universitária e sociedade.
Uniselva: Haverá mudanças na estrutura administrativa da UFMT?
Reitora Myrian Serra – Para melhorar a
governança da UFMT, criamos a Secretaria de Infraestrutura, que será gerida pelo professor Roberto Perillo
Barbosa da Silva, da Faet. Além disso, também criamos
o Escritório de Gerenciamento de Projetos e Processos
(EPP), sob a coordenação do professor Newton Hidek
Takagi, do IC, para atuar no apoio e desenvolvimento
de projetos que contribuam para o planejamento estratégico, melhoria de fluxos, transparência, virtualização e gerenciamento de riscos.
Uniselva: Qual expectativa sobre o papel
exercido pela Fundação Uniselva nesta nova fase?
Reitora Myrian Serra – A Fundação de
Apoio e Desenvolvimento da UFMT tem um papel
fundamental para a Universidade. Iniciamos a gestão
com a mudança no estatuto da Fundação e o seu registro reconhecido em cartório. Essa mudança possibilitará uma gestão mais descentralizada, com maior
envolvimento de todos os campi e envolvendo todas
as áreas de conhecimento. Buscaremos uma aproximação maior entre a Fundação Uniselva, a Secretaria
de Articulação Institucional (SARI), o Escritório de
Inovação e Tecnologia (EIT) e o Escritório de Gestão de
Projetos e Processos (EPP) com o objetivo de fortalecer
a articulação e as parcerias com os diversos setores da
sociedade. Vamos ampliar a participação de estudantes nos projetos institucionais. Para isso, buscaremos a
ampliação de campos de estágios.

Posse

Ministro da Educação empossa nova reitora da UFMT, Myrian Serra
A nova reitora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), professora
Myrian Serra, foi empossada pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, no dia 13 de
setembro, na sede do MEC, em Brasília. Na ocasião, ela reafirmou os valores da instituição
e reiterou seus compromissos com uma universidade plural, que produz e compartilha
conhecimentos, saberes e práticas. A reitora vai comandar a instituição entre 2016 e 2020.
O ministro da Educação falou sobre a importância da instituição no contexto

do ensino superior brasileiro e que o Ministério da Educação será parceiro da universidade. “O que fazemos e a forma como agimos é demonstrada com fatos. Queremos
concluir as obras do Reuni [Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão
das Universidades Federais], avançar no que está em andamento e criar condições para
que as universidades ampliem a oferta de vagas aos estudantes do Brasil. Contamos
com o papel importante da Universidade Federal de Mato Grosso”, disse o ministro.

Foto: Luiz Carlos Sayão

Solenidade de transmissão de cargo reúne no
campus de Cuiabá estudantes, professores, técnicos
e representantes da sociedade mato-grossense

Pró-reitores da UFMT na
Gestão 2016-2020
Cuiabá
Bruno César Souza Moraes

Pró-Reitoria Administrativa (Proad)

Erivã Garcia Velasco

Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Prae)

Fernando Tadeu de Miranda Borges

Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência (Procev)

Lisiane Pereira de Jesus

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg)

Germano Guarim Neto

Pró-Reitoria de Pesquisa (Propeq)

Ozerina Victor de Oliveira

Pró-Reitoria de Pós-Graduação (Propg)

Tereza Christina Mertens Aguiar Veloso
Pró-Reitoria de Planejamento (Proplan)

Interior
Paulo Jorge da Silva

Pró-Reitor do campus do Araguaia

Analy Castilho Polizel de Souza

Pró-Reitora do campus de Rondonópolis
Reitora Myrian Serra e Vice-reitor Evandro Soares Silva na cerimônia de transmissão de cargo no Teatro Universitário, em Cuiabá.

Já no dia seguinte, 14 de setembro, ocorreu a
solenidade de transmissão do cargo de reitora da UFMT
da professora Maria Lúcia Cavalli Neder para a professora Myrian Serra, além da posse do novo vice-reitor,
professor Evandro Soares da Silva, para o quadriênio
2016-2020. A cerimônia, realizada no Teatro Universitário, foi aberta ao público e contou com a presença de
estudantes, professores e técnicos de todos os campi da
instituição e sociedade.
Os pró-reitores e secretários da nova gestão
foram empossados no ato. A reitora Myrian Serra disse,
na solenidade, sobre a honra, o orgulho e a responsabilidade recebida pela comunidade universitária de dirigir a
UFMT. “Construímos, por meio do diálogo e da participação coletiva, propostas para uma gestão alicerçada nos
valores de uma universidade autônoma, pública, gratuita, democrática, laica e inclusiva”, apontou ela. “Reitero
nossa disposição permanente para o diálogo com os três
segmentos da universidade – estudantes, professores e
técnicos”, acrescentou.
Ela mencionou a busca por um maior envolvi-

mento com a Uniselva, especialmente com os campi e em
todas as áreas de conhecimento. “Meus agradecimentos à
Fundação de Apoio e Desenvolvimento da UFMT, Fundação Uniselva, sob a direção do professor Cristiano Maciel,
do Instituto de Computação. Queremos ampliar a participação de estudantes nos projetos institucionais, com a
ampliação de campos de estágio”, destacou.
A nova reitora agradeceu e homenageou a professora Sandra Maria Coelho Martins, superintendente da
Uniselva, pela sua contribuição à UFMT desde a criação da
entidade. “Quando ingressei na Universidade, como estudante, a professora Sandra estava na coordenação do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Nutricionista, contribuiu, de maneira significativa, para a implantação dos
primeiros cursos da área de saúde, na década de 70. Em
1989, foi designada para exercer o cargo de vice-reitora,
na gestão do professor Fred Müller. Entre 1995 e 2002, foi
subsecretária de Estado de Saúde. Desde 2003 é a superintendente da Fundação Uniselva e é membro do Conselho
Nacional das Fundações de Apoio e de Pesquisa Científica
e Tecnológica, o Confies. Obrigada, professora Sandra!”

Roberto Carlos Beber

Pró-Reitor do campus de Sinop

Mauro Lúcio Naves Oliveira

Pró-Reitor do campus de Várzea Grande

Secretários da gestão 2016-2020 (Cuiabá)
Domingos Sálvio Sant’ana
Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP)

Fabricio Carvalho

Secretaria de Articulação e Relações Institucionais (Sari)

Irene Cristina de Mello

Secretaria de Relações Internacionais (Secri)

Janaína Sarah Pedrotti

Secretaria de Comunicação e Multimeios (Secomm)

Eunice Pereira dos Santos Nunes

Secretaria de Tecnologia da Informação (STI)

Alexandre Martins dos Anjos

Secretaria de Tecnologia Educacional (Setec)

Roberto Perillo Barbosa da Silva
Secretaria de Infraestrutura (Sinfra)

www.uniselva.org.br
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Institucional

Fundação Uniselva é campo de estágio
e pesquisa para estudantes da UFMT

Estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso dos cursos de Psicologia, Computação e Comunicação Social transformaram as áreas e as atividades desenvolvidas pela Fundação Uniselva em objetos de estudos e pesquisas para elaboração de
monografias de graduação ou em campos para a prática de estágio. A entidade oferece a possibilidade de estágio a alunos da UFMT
nas mais diversas áreas do conhecimento.

Alunos de Psicologia praticam estágio em Contexto Organizacional e do Trabalho
Dois estudantes do curso de Psicologia da UFMT,
campus Cuiabá, realizam neste segundo semestre de 2016
o estágio básico em Contexto Organizacional e do Trabalho
junto a Fundação Uniselva. Gabriel Mendes e Magna Ferreira
são alunos do quinto semestre. O estágio tem como objetivo
possibilitar aos discentes observar e conhecer os diferentes
tipos de organizações e instituições, bem como as formas de
gestão, especialmente, as práticas de gestão de pessoas.
Depois de se reunirem com o diretor-geral da
Uniselva, Cristiano Maciel, os alunos se encontraram com o
técnico do Núcleo de Processamento de Dados da Fundação e
membro do comitê-gestor do Programa de Gestão da Qualidade, Alvaro Santana, para conhecer a entidade, seu funcionamento e os tipos de produtos e serviços oferecidos.

Com carga horária de 30 horas distribuídas durante
o semestre, os estagiários levantam dados por meio de pesquisa documental, site institucional, observações formais e
sistemáticas sobre a Fundação de Apoio e Desenvolvimento
da UFMT. Essas visitas estritamente observativas e de ambientação estão sendo feitas uma vez por semana, às sextasfeiras de manhã, por quatro horas. Eles também se reúnem
com o supervisor do estágio, professor Alessandro Vinicius de
Paula, graduado e mestre em Psicologia com doutorado em
Administração, para orientações e realização de atividades.
Ao final do estágio, os estudantes apresentarão a
experiência à Uniselva em relatório elaborado “a partir dos
conceitos da Psicologia e não baseado nos pressupostos mercadológicos”, conforme explica Gabriel. As empresas onde o

estágio é feito podem implantar ou não a dinâmica oferecida,
sem a necessidade obrigatória de um psicólogo.

Ao final do estágio, os estudantes entregarão
um relato de experiência à Uniselva.

Na área da Ciência da Computação, o tema foi Modelagem e Gestão de Processos
Já do curso de Ciência da Computação da UFMT,
campus Cuiabá, o discente Matheus Guimarães Santiago estagiou na Fundação Uniselva entre os meses de junho e setembro deste ano. Sua atuação no Núcleo de Processamento
de Dados (NPD) da entidade, especialmente no apoio à modelagem e gestão de processos, sob supervisão do técnico Alvaro
Santana, deu origem ao relatório de estágio supervisionado
apresentado ao Instituto de Computação (IC) da UFMT, no dia
28 de setembro, para obtenção do título de bacharel em Ciência da Computação.
Sob o título Apoio na Modelagem e Gestão de
Processos na Fundação Uniselva, Matheus fez uma revisão
teórica e utilizou elementos da metodologia BPM (Business

Process Modeling) para mostrar como foi realizado o apoio na
modelagem e gestão de processos da Fundação, ação desencadeada com a implantação do Programa de Gestão da Qualidade da Uniselva. O relatório também descreveu as etapas
realizadas para que fosse alcançada a gestão dos processos
existentes na entidade, que estão na fase de evolução e geração de artefatos como, por exemplo, manuais e requisitos de
sistemas computacionais, sendo revisados periodicamente.
O relatório foi orientado pelo professor do IC-UFMT
e diretor-geral da Fundação, Cristiano Maciel. Completaram a
banca de aprovação do trabalho a professora do IC, Eunice Pereira dos Santos Nunes, doutora em Engenharia Elétrica pela
Universidade de São Paulo (USP), e o supervisor do estágio.

O estágio foi relatado por Matheus Guimarães Santiago
(segundo da esq. p/ dir.) para obtenção do título de
bacharel em Ciência da Computação.

Informativo Uniselva é objeto de estudo na área da Comunicação Social
Outro trabalho de conclusão de curso que teve como
objeto de estudo a Fundação Uniselva foi apresentado à Faculdade de Comunicação e Artes (FCA) da UFMT, campus Cuiabá,
pelo colaborador da Assessoria de Comunicação da entidade,
Maicon Oliveira, para obtenção do título de bacharel em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo. Intitulado
Comunicação Organizacional, Fundações de Apoio e o Informativo da Fundação Uniselva - aspectos históricos e principais
características, o trabalho foi orientado pela professora Marluce
Scaloppe. Os professores Tinho Costa e Mariângela López somaram-se a banca avaliadora, realizada no dia 10 de outubro.
A monografia fez uma revisão da literatura disponível sobre Comunicação Organizacional, Organizações, Cultura Organizacional e Comunicação Organizacional Integrada,
destacando os principais conceitos e importância dessas
áreas. A segunda parte do trabalho descreveu as especificidades das fundações de apoio perante o arcabouço jurídico
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brasileiro, inseridas no chamado terceiro setor, e resgatou a
história de criação da Fundação, detalhando sua missão, visão, valores, estrutura organizacional e governança. Ainda no
segundo capítulo, os 14 anos de existência da Fundação de
Apoio e Desenvolvimento da UFMT foram divididos nos cinco
gestores que já estiveram à frente da entidade, sendo possível
localizar as primeiras iniciativas de se estabelecer processos
comunicacionais para além dos muros da Fundação – como a
criação do Informativo da Fundação Uniselva, principal objeto
de estudo do trabalho.
Por fim, com a colaboração da editora desse Informativo, jornalista Sônia Zaramella, debruçou-se sobre o
estabelecimento da Assessoria de Comunicação da Uniselva,
em fase de planejamento e aperfeiçoamento, e fez-se uma
análise de conteúdo das 35 edições já publicadas do Informativo da Fundação Uniselva, desde julho de 2007, quando foi
publicada a primeira edição.

Maicon Oliveira (à esq.) com colegas da Informática da Uniselva.

Institucional

Professora Maria Lúcia faz
balanço exitoso
de suas gestões na UFMT
Para marcar o encerramento dos
seus mandatos como reitora da Universidade Federal de Mato Grosso e presidente do Conselho Curador da Fundação
de Apoio e Desenvolvimento da UFMT,
a professora Maria Lúcia Cavalli Neder
se reuniu com membros dos conselhos
Curador e Fiscal da Uniselva e a Diretoria
Executiva da Fundação, na sede da entidade, no dia 11 de outubro.
Ela entregou aos presentes exemplares do Relatório de Gestão 2008 – 2016
da UFMT e fez um balanço das conquistas e avanços quantitativos e qualitativos dentro dos princípios que balizaram
todas as políticas e ações desenvolvidas
nos seus oito anos de gestão, divididos
em dois projetos denominados “A UFMT
é você”, no primeiro mandato, e “A UFMT
somos todos nós”, no segundo, entre os
quais destacou a inclusão social, democratização do acesso, qualidade, democracia, autonomia e interação.
“Tivemos uma gestão muito exitosa. Em tudo aquilo que nos propusemos a
fazer nas duas gestões, nós conseguimos
ir além do que estava estabelecido como
meta”, disse Maria Lúcia. Ao enumerar as
realizações no ensino, pesquisa, extensão
e relações com a sociedade, ela fez questão de situá-las num contexto histórico
de construção da universidade, lembrando a participação de todos os ex-reitores.
A professora destacou o aumento
dos cursos de graduação e pós-graduação

em todos os campi e,
consequentemente,
o aumento das notas
avaliativas, a contratação de professores e
técnicos, obras de inA reunião dos Conselhos da Fundação foi na sede da entidade, no campus Cuiabá.
fraestrutura, reformas,
ampliações, melhorias na área de tectambém alicerçada na qualidade e, pela
nologia, rede de telefonia, entrega de 128 primeira vez, temos a maioria dos nossos
novos prédios e construção de novos campi. cursos com as notas 4 e 5, na escala de
“Nesses oito anos da nossa gestão, 0 a 7 da Capes [Coordenação de Aperfeinos esforçamos muito para corresponder çoamento de Pessoal de Nível Superior]”.
às expectativas da nossa comunidade, às
A professora mencionou ainda
expectativas da nossa sociedade e para as iniciativas em interiorização, inclusão
honrar o trabalho de cada um dos reito- e internacionalização. “Também foram
res e de suas equipes que nos antecede- criados os primeiros cursos de pós-graram”, assinalou.
duação no interior. Foram criados os au“A UFMT passou de 71 cursos, em xílios moradia, acolhimento imediato e
2008, para 106 cursos em 2016. Sem contar permanência para dar oportunidade aos
aqui com os cursos a distância, o que nos pro- estudantes de baixa renda a permanecejeta para 126 cursos. Saímos de 3.698 vagas rem na universidade”, disse.
ofertadas no processo seletivo em 2008, para
Quanto às questões de internacio6.044 em 2016. O mais importante é que esse nalização da UFMT, disse que “crescemos
crescimento veio acompanhado da amplia- muito avançando de 2 estudantes em
ção de nosso índice de qualidade, quando mobilidade em 2008 para mais de 600
em 2009 avançamos da nota 3 para a nota em 2016. Maria Lúcia pontuou ainda que
4, em uma escala de 0 a 5, no índice geral de “com muita luta, tivemos, na nossa setodos os cursos da UFMT”, continuou.
gunda gestão, a autorização para a consMaria Lúcia contou que “na pós- trução do novo hospital universitário. Em
graduação, o avanço foi ainda maior. Em termos de infraestrutura, foram realiza2007 eram 21 cursos. Em 2016, passamos das 215 obras. “É importante destacar o
para 60. Oferecemos ainda 10 Dinteres aumento considerável de investimentos
[doutorados interinstitucionais] para for- em laboratórios e na biblioteca, que teve
talecer as áreas que tinham poucos dou- disponibilizado mais R$ 2 milhões a cada
tores em seu quadro. Essa expansão veio ano para compra de livros”, completou.

Fundação Uniselva contribuiu para o sucesso das administrações
A reunião também foi um momento de agradecimentos ao trabalho dos conselheiros, pró-reitores,
secretários e equipe “competente e comprometida com
os avanços obtidos nessa trajetória”. Maria Lúcia pontuou que sem “o apoio da Uniselva muitas dessas realizações não seriam concretizadas”. “Particularmente”
também agradeceu “o diretor-geral Cristiano Maciel e
os ex-diretores Sérgio Henrique Allemand Motta e Luiz
Alberto Esteves Scaloppe” e “especialmente, a professora Sandra que esteve à frente da Fundação Uniselva
durante esses oito anos”.
Por sua vez, em nome de toda Uniselva, o
diretor-geral Cristiano Maciel, que entrou na UFMT em
2008, parabenizou Maria Lúcia pela excelente gestão.
“Tive a sorte de estar na UFMT durante esses oito anos

e acompanhar o processo de expansão e fortalecimento
da universidade”. Ele também agradeceu aos conselheiros e reforçou a importância do apoio dos mesmos.
De seu lado, a professora Sandra Maria Coelho Martins, superintendente da Fundação, agradeceu
o apreço e consideração da reitora. Martins lembrou
os instituidores da Uniselva (constituída em 2001 e
instalada em 2002): professores Paulo Speller (reitor
da UFMT entre 2000 e 2008) e Eleni Alves Pereira (primeiro diretor da entidade [2002-2004]). Eles estiveram
à frente do grupo de professores que á época criaram a
Fundação. “Nessa trajetória batalhamos para consolidar
a fundação e contamos com o apoio incondicional da
professora Maria Lúcia, reitora da UFMT.”

Da esq. p/ dir. diretor Cristiano Maciel, ex-reitora
Maria Lúcia e a superintendente Sandra Martins.
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Capacitação

Diretor-geral, Cristiano Maciel (centro), com as técnicas de Projetos Janaína
Queiroz (à esq.) e Maira Alkmim (à dir.), no evento em Cuiabá.

Técnico do NPD, Alvaro Junior (à esq.) com o diretor-geral Cristiano
Maciel na conferência realizada no Rio de Janeiro.

Uniselva investe na qualificação do seu corpo de trabalho
Gerir projetos de forma prática e competente
não é fácil. Exige planejamento, execução e controle
para que o resultado seja aquilo que foi efetivamente
planejado. O que diferencia o bom de um mau projeto
é uma gestão eficiente, realizada por profissionais capacitados. Com esse pensamento, a Fundação Uniselva
busca e possibilita, constantemente, a qualificação do
seu corpo de trabalho. Segundo o diretor-geral Cristiano Maciel, “tudo isso tem sido desenvolvido com equipe
reduzida e baixo custo, por meio de uma estratégia da
própria organização”.
Confira a seguir eventos importantes que tiveram a participação dos profissionais da entidade:

Evento do Project Management Institute foi realizado em Cuiabá.
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Gerenciamento de Projetos é tema de congresso
de associação internacional na FIEMT
O diretor-geral da Fundação, Cristiano Maciel,
e as técnicas da área de Projetos da Uniselva Janaína
Queiroz e Maira Alkmim participaram do 3° Congresso
de Gerenciamento de Projetos do Project Management
Institute Mato Grosso (PMI-MT) - maior associação mundial para profissionais de gerenciamento de projetos. O
congresso foi realizado entre os dias 15 e 17 de setembro, na Federação das Indústrias no Estado de Mato
Grosso (Fiemt), em Cuiabá.
Com o tema Gerenciar Talentos e Desenvolver
a Cultura em Gerenciamento de Projetos, o evento reuniu presidentes e diretores de empresas, profissionais
liberais, consultores, gerentes de projetos, gestores públicos e outros demais interessados em gerenciamento
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de projetos. Eles participaram de palestras, painéis e
workshops com grandes nomes nacionais, além de estabelecerem novos contatos de negócios, com vistas à
formação e capacitação dos profissionais da área.
Experiência da Uniselva na área de Modelagem
de Processos é apresentada em conferência no
Rio de Janeiro
A Fundação Uniselva foi a única organização
brasileira a apresentar um artigo científico na categoria
Indústria na BPM 2016 - conferência internacional sobre
Business Process Management (Modelagem de Processos
de Negócios, em tradução livre), realizada pela primeira
vez na América Latina, no Rio de Janeiro (RJ), entre os
dias 18 e 22 de setembro.
Na ocasião, a experiência da Fundação Uniselva na modelagem de processos foi apresentada pelo diretor-geral da entidade, Cristiano Maciel, e pelo técnico
do Núcleo de Processamento de Dados (NPD) Alvaro Junior. O trabalho ainda tem como autoras Fabiana Mendes, professora da Universidade de Brasília (UnB), atual
doutoranda na Universidade de Oulu, na Finlândia, e
eventual consultora da Uniselva nessa área; e Maira Alkmim, técnica da área de Projetos da Fundação.
O artigo reúne toda trajetória da modelagem
de processos na entidade, que teve início em 2013, com a
implantação do Programa de Gestão da Qualidade. Como
a Fundação não possuía uma documentação de processos,
o primeiro passo foi identificar os processos existentes, reunir as equipes para levantar os problemas e desafios de
cada setor e estabelecer as atribuições de cada colaborador. A partir disso, cada equipe apresentou uma proposta de modelagem de processos que, posteriormente, foi
modelada de forma padronizada num ambiente gráfico
intuitivo, utilizando a ferramenta Bizagi. Os processos modelados estão disponíveis on-line no seguinte endereço:
www.fundacaouniselva.org.br/processos.
Desde então, a Fundação Uniselva atualizou os
formulários de solicitações diversas à entidade, que geralmente representam o elemento gerador para o início
dos processos, e está desenvolvendo manuais que irão
orientar clientes e colaboradores a trabalharem sob uma
nova perspectiva. Esses manuais descreverão os procedimentos com base nos processos modelados, de maneira
mais sistematizada e visual.

Maicon Oliveira, da Uniselva, participou da oficina da Lei de Acesso
á Informação.

Em São Paulo, congresso debate Comunicação
e Educação
Da Assessoria de Comunicação da Fundação
Uniselva, o colaborador Maicon Oliveira participou do
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação,
promovido pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) e realizado
pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de
São Paulo (ECA-USP), entre os dias 7 e 9 de setembro.
Tendo como tema Comunicação e Educação:
Caminhos Integrados para um Mundo em Transformação, o congresso da Intercom discutiu a integração interdisciplinar entre essas duas áreas do pensamento e
do trabalho humano. O evento reuniu cerca de 3,5 mil
pessoas, entre alunos de graduação e pós-graduação,
pesquisadores e profissionais da área. Foram debatidos
tópicos de jornalismo, relações públicas, publicidade, rádio, televisão, cinema, produção editorial e de conteúdo
para mídias digitais e políticas públicas de Comunicação,
entre outros.
Além da programação científica composta por
palestras, mesas-redondas e exposições, o assessor de
Comunicação da Uniselva participou da oficina Lei de
Acesso à Informação, Transparência e Controle Social da
Gestão Pública ministrada por Guilherme Yazaki, graduado em Comunicação Social/ Publicidade e Propaganda pela USP e atual estudante do curso de Licenciatura
em Educomunicação da mesma instituição. Ele também
assistiu a apresentações de trabalhos vindos de diferentes cantos do país no Grupo de Pesquisas sobre Relações
Públicas e Comunicação Organizacional.

Instituto de Educação realiza o SemiEdu no campus da UFMT...

Foto: Divulgação/Endipe 2016

Foto Luiz Carlos Sayão

Educação & Ciências Agrárias

... e o Endipe 2016, no Centro de Eventos do Pantanal, na capital.

Eventos discutem questões da educação brasileira
Dois grandes eventos da área de
Educação aconteceram em Cuiabá neste
segundo semestre do ano, com apoio da
Fundação Uniselva. Ambos por iniciativas
do Instituto de Educação (IE) e do Programa de Pós-Graduação em Educação
(PPGE) da UFMT, campus Cuiabá. O XVIII
Encontro Nacional de Didática e Prática
de Ensino (Endipe) reuniu cerca de 3 mil
participantes, entre os dias 23 e 26 de
agosto, no Centro de Eventos do Pantanal,
em Cuiabá. Já o Grupo de Pesquisa Corpo, Educação e Cultura (Coeduc) esteve
à frente, de 3 a 5 de outubro, da 24ª edição do Seminário Educação (SemiEdu) da
UFMT, no campus da capital.
O coordenador-geral do Endipe

2016 foi o professor Silas Borges Monteiro e a cordenadora de Planejamento e
Finanças foi a professora Claudia Moreira.
Segundo o professor, o encontro foi pensado nas mais diversas circunstâncias vividas e no momento histórico da educação
brasileira, daí que o tema, uma escolha coletiva, foi Didática e Prática de Ensino no
Contexto Político Contemporâneo – cenas
da educação brasileira. A programação
contou com 30 simpósios, 300 painéis,
500 pôsteres e lançamentos de livros, sob
organização do Grupo de Pesquisa Estudos de Filosofia e Formação (EFF). A conferência de abertura foi feita pelo professor
da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), Luiz Carlos de Freitas.

Simpósios e Conferência da área de Ciências Agrárias
movimentam a região norte mato-grossense

A partir do tema Ciência, Tecnologia e Inovação
para o Desenvolvimento Sustentável das Novas Fronteiras
Agrícolas, a UFMT, campus Sinop, em parceria com a Universidade Federal de Viçosa (UFV), realizou, entre os dias 6
e 8 de outubro, o VIII Simpósio Brasileiro de Agropecuária
Sustentável (Simbras) e a 5th International Conference
on Sustainable Agriculture (5ª Conferência Internacional
sobre Agricultura Sustentável, em tradução livre). Ocorridos num centro de eventos do município da região norte
mato-grossense, os encontros reuniram a comunidade
científica e o setor produtivo para discutir e transferir
tecnologias para serem utilizadas no campo, visando a

sustentabilidade da cadeia agropecuária.
A coordenação do VIII Simpósio Brasileiro foi
do professor do Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA), Daniel Carneiro de Abreu. Já o II Simpósio de Pecuária Integrada (Simpi) realizado, entre
13 e 15 de outubro, pelo Grupo de Estudo em Pecuária
Integrada (GEPI) da UFMT em Sinop, foi coordenado
pelo professor Dalton Pereira, em parceria com o projeto de extensão MT Ciência, a Embrapa Agrossilvipastoril e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do
estado (Senar-MT). A Recuperação de Pastagens foi a
tônica desse evento.

Quanto ao SemiEdu, a coordenadora do evento, Beleni Grando, disse que
o Coeduc vem atendendo às demandas
de pesquisadores voltados aos estudos
sobre educação e povos indígenas e propôs para 2016 o debate sobre os Saberes
e Identidades: Povos, Culturas e Educações, que foi prontamente aprovado
pelos professores Luiz Augusto Passos e
Tatiane Lebre Dias, com os quais dividiu
a coordenação do evento. Nesta edição,
foram aprovados 717 trabalhos, com
mais de 1,3 mil autores, apresentados em
formas de pôsteres e comunicações orais
em 19 Grupos de Trabalho (GT’s), além de
realizadas conferências, mesas-redondas
e rodas de conversas.

Estande da Uniselva
divulga serviços

Durante a realização dos eventos em Sinop, a
Fundação Uniselva montou um estande no local para
apoiar os organizadores e divulgar os diferentes serviços oferecidos no gerenciamento de projetos, atendendo participantes e professores. A ação é pioneira e
vai ao encontro de outras estratégias empreendidas
pela Direção Executiva da entidade para difundir,
divulgar e interiorizar as atividades desempenhadas
pela Uniselva. Além disso, a equipe formada pelos
colaboradores - Janaína Queiroz (área de Projetos), Willian Brites e Carlos Eduardo Guerreiro
(ambos do setor de Licitação) - atendeu coordenadores e pesquisadores de diversos projetos do campus
da UFMT na região norte mato-grossense.
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Agenda

Inscrições aos processos seletivos de cursos de pós-graduação
da UFMT prosseguem em novembro e dezembro

Foto: Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas.

Neste último bimestre do ano, a Fundação Uniselva continua recebendo
as inscrições de candidatos aos processos seletivos da maioria dos cursos de pósgraduação stricto sensu - mestrado e doutorado - da Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT). Ao todo, devem ser oferecidos 60 cursos, sendo 44 de mestrado e
16 de doutorado, que deverão ofertar 874 vagas para ingresso em 2017 em todas
as grandes áreas do conhecimento, nos campi da UFMT em Cuiabá, Rondonópolis,
Sinop e no Araguaia.
Todos os editais - SELEÇÃO 2017 - dos cursos de pós-graduação stricto sensu da UFMT estão listados na página https://goo.gl/oOAboe. O período de inscrições
especificado no edital é o mesmo período em que o link que gera o boleto para pagamento da taxa estará disponível no site da Uniselva, exceto em casos de prorrogação.
Os cursos de mestrado com inscrições abertas ficam relacionados em https://goo.gl/
urvGmT. Já os de doutorado estão disponíveis pelo https://goo.gl/NTTGmn.

Até 10/11/2016 – Inscrições abertas para a 4ª turma da Especialização em Auditoria e Controladoria Empresarial, ofertada pelo Departamento
de Ciências Contábeis da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis (FACC)
da UFMT, campus Cuiabá. Foram abertas 60 vagas para candidatos graduados em
Ciências Contábeis, Administração, Economia e áreas afins, interessados em atuar
no campo da auditoria e controladoria empresarial. Coordenado pela professora
Giseli Alves Silvente, o curso de pós-graduação lato sensu objetiva capacitar esses
profissionais para atuar nesse campo, preparando-os para analisar e interpretar as
informações contábeis e a administração sistêmica das organizações para o processo de gerenciamento dos negócios.

18 a 20/11/2016 – A Faculdade de Medicina e o Programa de Educação
Tutorial (PET) Medicina da UFMT, campus Cuiabá, promovem o I Congresso de
Ciências da Saúde (Concisa). Sob o tema Ciência Alimentando o Brasil, serão
trabalhados três eixos principais: agrotóxicos, doenças transmitidas por alimentos
e alergias alimentares. A coordenação é da professora Ziliani da Silva Buss.

Até 20/11/2016 – A Fundação Uniselva recebe inscrições para o Ciclo
de Palestras do Núcleo de Estudos em Pescado (Nepes) da UFMT, campus
Cuiabá, que será realizado no dia 03 de dezembro. O evento é aberto a estudantes,
pesquisadores, profissionais e demais interessados. Serão abordadas técnicas para aumentar a produtividade em piscicultura, as novas tecnologias na nutrição de
peixes, atuação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na cadeia
produtiva do pescado em Mato Grosso, o processamento e comercialização de peixes amazônicos e as tendências do mercado varejista de pescado.

13 a 15/12/2016 – Realização do IV Congresso de Administração do
Sul de Mato Grosso (Conasum 2016), promovido pelo curso de Administração
do campus universitário da UFMT em Rondonópolis, sob coordenação do professor
André Luís Janzkovski Cardoso. A programação do Conasum 2016 incluirá palestras, mesas redondas, minicursos, apresentações de trabalhos científicos, atrações
culturais e exposições de planos de negócios dos alunos. A partir do tema Desafios
para uma Administração de Sucesso, o congresso busca, segundo a organização,
aproximar a teoria e a prática acerca dos diversos fenômenos organizacionais no
sentido de despertar nos alunos áreas de interesses como futuros profissionais e,
para aqueles que já estão no mercado de trabalho, uma forma de voltarem à academia. Outras informações pelo site www.ufmt.br/conasum.

Curta nossa página!
Acesse: facebook.com/fund.uniselva

pesquisa, ensino e extensão apoiados pela Fundação Uniselva.
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