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Escritório técnico do projeto de elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico de 108 municípios mato-grossenses

Projeto dos Planos de Saneamento Básico
recebe equipamentos para escritório e laboratórios

Foto: Divulgação projeto.

Como contrapartida à elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico de 108 municípios mato-grossenses, o Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado das Cidades (Secid-MT), adquiriu diversos equipamentos nacionais
e importados que irão compor e modernizar a estrutura de quatro laboratórios do
Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, da Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia da UFMT, que atendem cursos de graduação, pós-graduação,
grupos de pesquisa e programas de extensão. Anteriormente, também foram adquiridos mobiliários e equipamentos da área de informática para o Escritório Técnico do
projeto. Os processos de aquisição foram realizados pela Fundação Uniselva. Página 7

Curvelândia (MT) recebeu a visita de gestores, conselheiros, nutricionistas e membros do Pnae.

Projeto forma conselheiros de Alimentação Escolar e
capacita nutricionistas em municípios mato-grossenses
Constituído como um projeto de extensão da Faculdade de Nutrição (Fanut),
campus Cuiabá, o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar (Cecane) da
Universidade Federal de Mato Grosso, por meio de seus integrantes, visitou municípios
do estado com objetivo de capacitar, formar, orientar e apoiar os atores envolvidos na
operacionalização do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), responsável
pela oferta da alimentação escolar e de ações de educação alimentar e nutricional
em todo o país. O Cecane foi desenvolvido em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por um Termo de Execução Descentralizada, e
contou com suporte gerencial da Fundação Uniselva. Página 5

Membros do Confies reuniram-se em Belo Horizonte (MG).

34º Confies debate
redução de burocracia
para desenvolver
pesquisa
Durante o 34º Encontro Nacional do Conselho das Fundações
de Apoio às Instituições de Ensino
Superior e de Pesquisa Científica e
Tecnológica (Confies) os cerca de 300
participantes reafirmaram a disposição de lutar em busca de soluções
para mitigar os efeitos da “excessiva
burocracia na gestão da pesquisa”
no Brasil. O encontro foi realizado em
Belo Horizonte (MG), de 22 a 24 de
novembro, e reuniu representantes
de 80 fundações de apoio às instituições de ensino superior e institutos
de pesquisa oriundos de 22 estados e
do Distrito Federal. Página 3

Editorial

Produção
acadêmica em alta
Nesta edição, o Informativo Uniselva apresenta projetos nas áreas da saúde, da agricultura e da
alimentação escolar que têm suporte da entidade de
Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de
Mato Grosso (UFMT) na sua condução ou execução.
Para a Fundação Uniselva, a realização desses projetos
e de tantos outros nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento científico e tecnológico agrega,
sobretudo, valor à Universidade, pois demonstra uma
produção acadêmica qualificada, diversificada e sintonizada com a realidade mato-grossense.
Apesar do cenário econômico de crise no
país no ano de 2016, pode-se avaliar, preliminarmente, que os projetos com gerenciamento da Uniselva tiveram andamentos satisfatórios, favorecendo, dessa maneira, a produção acadêmica da UFMT,
bem como a realização de atividades e eventos no
âmbito institucional. Entre eles, a presente edição
registra as atividades do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar, fruto de um projeto de
extensão da Faculdade de Nutrição (Fanut), campus
Cuiabá, que, entre outras ações, formou 100 representantes dos Conselhos de Alimentação Escolar de
59 cidades mato-grossenses, incluindo ainda o Conselho Estadual de Alimentação Escolar.
No campo institucional, a entidade, ao lado de preservar seus serviços, seguiu o compromisso de integração e qualificação de seus colaboradores, participando de eventos como o 34º Encontro
Nacional do Conselho das Fundações de Apoio às
Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica (Confies) e do 11º Workshop do
Programa de Gestão da Qualidade da Uniselva, ocasião essa em que foi delineado o Planejamento Estratégico da Fundação. Na área da responsabilidade
social, destaca-se a Campanha Natal Solidário, que
arrecadou e doou produtos de limpeza e de higiene
pessoal às Casas Caminho Redentor de Cuiabá.
Boa Leitura!
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NOTA DE PESAR - A Fundação Uniselva manifesta os
pêsames pelo falecimento do professor Attílio Ourives,
ocorrido no dia 27 de dezembro de 2016, em Cuiabá.
A Direção Executiva e os colaboradores da entidade
apresentam solidariedade à família do professor Attílio,
considerado patrimônio da UFMT pelo exímio trabalho
prestado à instituição. Ele assumiu a Reitoria por diversas
vezes na ausência do reitor e do vice-reitor, como membro mais antigo do Conselho Universitário da Universidade. Além de professor da Faculdade de Direito, Attílio
Ourives foi diretor executivo do Instituto de Ciências e
Letras de Cuiabá, entre outros cargos que ocupou na
UFMT. O professor foi membro do Conselho Curador da
Fundação Uniselva em duas oportunidades, primeiro no
biênio 2002 - 2004 e depois entre os anos 2005 - 2007.

www.uniselva.org.br

Entrevista

Campus de Sinop da UFMT
destaca-se com pesquisas
focadas na agricultura
Prof. Rodrigo Sinaidi Zandonadi

Doutor em Engenharia Agrícola pela Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos, Rodrigo Sinaidi
Zandonadi é docente da UFMT desde 2011. Atualmente, professor adjunto da instituição, ele atua no Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA) do campus de Sinop. Tem experiência na área de Engenharia
Agrícola, com ênfase em Máquinas e Implementos
Agrícolas, atuando principalmente com monitor de
rendimento, sensor de fluxo de massa e agricultura
de precisão. Na entrevista a seguir, o professor Rodrigo Sinaidi Zandonadi comenta os projetos de pesquisa
atualmente em desenvolvimento no campus da UFMT
em Sinop. Confira:
Uniselva: O campus de Sinop tem destacada atuação na área de pesquisa. Como o senhor
analisa esses projetos na região norte do estado?
Prof. Rodrigo Sinaidi Zandonadi - Estamos falando de Mato Grosso, um gigante em extensão
territorial, gigante em produção agrícola, gigante em
desafios e, consequentemente, gigante em oportunidades. Em relação à região norte, podemos dizer que
os desafios e oportunidades são ainda maiores, uma
vez que a nossa história do agronegócio é um pouco
mais recente quando comparada com outras regiões
do estado. Temos que aproveitar as oportunidades
para executar nosso trabalho como pesquisadores e
assim contribuir com o desenvolvimento e crescimento
da nossa região.
Uniselva: Como foi o projeto Levantamento
de Perdas na Colheita realizado em 2016?
Prof. Rodrigo Sinaidi Zandonadi - Foi sucessão de um projeto iniciado em meados de 2012 junto
com a colega Roberta Martins Nogueira, em parceria com
Universidade de Illinois, com os professores Richard Gates e Mary Grace Danao e recebemos recurso do Instituto
ADM. No projeto atual, ampliamos os parceiros de execução e de aporte financeiro. A Aprosoja financiou linhas
de ações do projeto que surtiram efeitos nas principais
regiões produtoras de soja de Mato Grosso. Em parceria
com a Unemat, sob a liderança da professora Zulema
Netto Figueiredo, conseguimos fazer o levantamento
de campo de perdas na colheita nas quatro regiões de
Mato Grosso que mais produzem soja. Professora Zulema
liderou o trabalho nas regiões sudeste e sudoeste, nosso
grupo trabalhou na região norte e nordeste. Assim, foi
possível trazer um dado inédito para o estado tratando
do nível de perdas de campo devido à colheita mecanizada de soja. Outros trabalhos têm sido conduzidos sob
a liderança da professora Solenir Ruffato, tratando do
armazenamento de grãos em silo bolsa. São trabalhos

inéditos na região que originaram várias parcerias e
participações em eventos realizados entre 2013 e 2016.
Uniselva: E o novo projeto piloto em
Agricultura de Precisão, sob sua coordenação e
gerência da Uniselva?
Prof. Rodrigo Sinaidi Zandonadi - Esse
projeto é fruto de um trabalho que vem sendo feito
há alguns anos. Tive a oportunidade de iniciar atividades de pesquisa na parceria que originou o projeto
Levantamento de Perdas na Colheita, Monitoramento
durante o Transporte de Grãos e Estudo de Alternativa
para Redução de Perdas na Pós-Colheita. Com a execução desse projeto, conheci melhor não só o Norte,
mas também outras regiões de Mato Grosso que se
destacam na produção de grãos. Foi possível entender
melhor os entraves no âmbito da Agricultura de Precisão (AP) e também desenvolver uma boa relação com
produtores de ponta que buscavam alternativas para
melhorar seu sistema de produção. Nesse cenário, formou-se a situação ideal para pesquisa, pois tais produtores estavam dispostos e abertos ao desenvolvimento
de trabalhos que pudessem solucionar ou minimizar os
entraves diagnosticados. Dessa maneira, aproveita-se
a tecnologia embarcada (por exemplo: monitores de
produtividade, direcionamento automático e sistemas de aplicação à taxa variável) nas máquinas que já
fazem parte da frota da fazenda. Quando necessário,
trabalha-se em adaptações para coleta de dados específicos de acordo com a demanda do trabalho ou até
mesmo, desenvolve-se equipamentos que viabilize a
condução das atividades de pesquisa.
Uniselva: A interiorização de serviços é uma
das metas da Fundação. Como avalia os serviços da
entidade em relação aos projetos do campus Sinop?
Prof. Rodrigo Sinaidi Zandonadi - Minha
experiência com a Uniselva iniciou em meados de
2012. Não tinha base de outra fundação para comparação na época e também não trabalhei com outra
fundação nesse período. O que posso dizer é que melhorou muito, principalmente recentemente com a
reestruturação na área de Projetos. A distância pode
dificultar um pouco, mas com boa vontade e tempo
isso se resolve e acredito que deixará de ser problema.
O que mais tem me chamado a atenção é em relação
à postura diante dos questionamentos e problemas.
Inicialmente o comum era “não” ou “não tem jeito” ou
“não dá para fazer assim”. Ultimamente, tem sido “vamos estudar uma alternativa”. Pelo que tenho visto, as
alternativas estão realmente aparecendo e espero que
continue assim.

CONFIES

Prof. Cristiano Maciel participou do 34º Confies.

O evento promoveu Oficina de Boas Práticas.

Encontro das Fundações debate redução de burocracia
para o desenvolvimento de pesquisa
Os participantes do 34º Encontro Nacional do
Conselho das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino
Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica (Confies)
reafirmaram a disposição de lutar para buscar soluções no
sentido de mitigar os efeitos da “excessiva burocracia na
gestão da pesquisa” no Brasil. A Carta Aberta, redigida ao
final do encontro, realizado em Belo Horizonte, de 22 a 24
de novembro, informa que em 2015 as fundações foram
responsáveis pela gestão de mais de R$ 6,2 bilhões de
reais e 15 mil projetos de pesquisa.
Uma das propostas da Carta é a promoção de
estudos destinados a autorregulação das fundações de
apoio, tendo como base a norma legal e o diálogo com
os órgãos de controle. Tais estudos serão feitos “visando
construir um Código para Funcionamento dessas entidades no qual fiquem estabelecidas regras a serem seguidas
pelos que a elas aderirem e reduzam os danos de inter-

pretações individuais e diferentes pelos distintos órgãos
responsáveis”, diz a carta. A publicação completa pode ser
acessada pelo link: https://goo.gl/mpyqKT
O Confies 2016 foi realizado pelas fundações
de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) e Arthur Bernardes (Funarbe), ambas ligadas à Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG). O encontro reuniu mais de 300
participantes de 80 fundações de apoio às instituições de
ensino superior e institutos de pesquisa oriundos de 22 estados e do Distrito Federal. Da Fundação Uniselva, participaram o diretor-geral, Cristiano Maciel, a superintendente
Sandra Maria Coelho Martins, a responsável pela área de
Projetos, Elaine Daltro, a técnica do mesmo setor, Maira
Alkmim, e o assessor jurídico Cadu Guerreiro.
Nos quatro dias de encontro, a equipe participou
de fóruns e discussões sobre como reduzir os impactos da
burocracia ao desenvolvimento da pesquisa científica no

Diretoria-executiva e colaboradores da Uniselva participantes do 34º Confies com a nova vice-presidente do conselho
(4ª da esq. p/ dir.), Suzana Montenegro.

Agentes de pesquisa e desenvolvimento
discutem lei de renúncia fiscal
Foto: Haydée Vieira/CCSCapes.

Nova Diretoria do Confies
toma posse em janeiro de 2017

Brasil, tema norteador do evento. No Fórum de Comunicação, o diretor-geral da Uniselva apresentou um relato
de experiência acerca dos últimos relatórios de gestão
da Fundação à mesa redonda Relatório de Gestão: uma
construção participativa. Maciel também foi um dos convidados da oficina Boas Práticas contra a Burocracia, onde
falou em refinar a relação Fundação de Apoio-Universidade por meio da modelagem de processos.

Da esq. p/ dir., a nova vice-presidente do Confies, Suzana Montenegro, a superintendente da Uniselva, Sandra Martins,
membro do Conselho Fiscal do Conselho, o diretor-geral da Uniselva, Cristiano Maciel,
e o novo presidente do Confies, Fernando Peregrino.

Ao final do 34º Encontro Nacional do Confies, a nova diretoria da
associação civil para o biênio 20172018 foi eleita em Assembleia Geral.
O atual vice-presidente, Fernando
Peregrino, assume a presidência, tendo como vice-presidente Suzana Gico
Montenegro, atual presidente do Confies. Demais membros da diretoria e do
Conselho Fiscal, que serão empossados
em janeiro de 2017, também foram
eleitos na oportunidade. A superintendente da Uniselva foi reconduzida ao
cargo que ocupa no Conselho Fiscal do

Confies. Ao todo, a nova diretoria é formada por uma equipe de 12 pessoas,
entre diretores e suplentes.
Peregrino é diretor executivo
da Fundação Coordenação de Projetos,
Pesquisas e Estudos Tecnológicos (Coppetec Fundação) do Instituto Alberto
Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia (Coppe UFRJ), do
qual é diretor de Orçamento e Controle.
Já Montenegro é secretária executiva
da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento (Fade) da Universidade Federal
de Pernambuco (UFPE).

Evento foi realizado na sede da Capes, em Brasília.

Como ampliar as parcerias público
-privadas para investimentos em ciência,
tecnologia e inovação foi o eixo norteador
das discussões do Seminário Lei do Bem,
realizado no edifício-sede da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes), no dia 7 de
dezembro, em Brasília, DF. O evento reuniu representantes do governo, agências
de fomento, empresários e gestores da
área de ciência, tecnologia e inovação
que debateram os desafios da inovação
e pesquisa no Brasil, o marco regulatório
atual da área e as oportunidades, desafios
e perspectivas para aplicação dos incentivos fiscais para inovação.

O diretor-geral da Fundação Uniselva, Cristiano Maciel, ao lado do pró-reitor
Administrativo da UFMT, Bruno Moraes,
do diretor do Escritório de Inovação Tecnológica (EIT-UFMT), Olivan Rabêlo, e
representantes da Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec), ligada à Universidade de Brasília
(UnB), e da Fundação de Apoio Científico
e Tecnológico do Tocantins (Fapto) participaram do Seminário. A Lei do Bem, que
completou 11 anos de implementação
em novembro, concede renúncia fiscal a
companhias de Lucro Real que comprovam a aplicação de recursos em atividades
de pesquisa e desenvolvimento (P&D).

www.uniselva.org.br
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Institucional

Planejamento Estratégico da Fundação Uniselva é delineado

Profª Claudia Capelli (à dir.) conduziu os trabalhos do 11º Workshop.

Durante o 11º Workshop do Programa de
Gestão da Qualidade da Uniselva, realizado na manhã
dos dias 20 e 21 de dezembro, na sede da Fundação, a
Direção Executiva, formada pelo diretor-geral Cristiano
Maciel e pela superintendente Sandra Maria Coelho
Martins, além dos responsáveis por cada uma das áreas
de trabalho, discutiram e apontaram as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da entidade.
O exercício, conduzido sob consultoria da professora Claudia Cappelli, da Universidade Federal do

Estado do Rio de Janeiro (Unirio), mira o delineamento
do Planejamento Estratégico da Uniselva para os próximos quatro anos. Cappelli, que tem larga experiência na
área, retornará à Fundação com um mapa dos pontos
apresentados para que sejam definidos prazos e metas.
Maciel destacou que os setores de trabalho da
Uniselva já tinham seus planejamentos estratégicos e
que a intenção é elevar isso em um nível institucional.
“Pretendemos alcançar muitos objetivos antes mesmo
dos quatro anos estipulados”, disse.

Uniselva passa a integrar o Programa TechSoup Brasil
A Fundação Uniselva tornou-se elegível a
participar do Programa TechSoup Brasil de Doação de
Licenças de Software, uma iniciativa da Associação Telecentro de Informação e Negócios (ATN) em parceria
com a TechSoup Global Network. O programa oferece
suporte em Tecnologia da Informação para organizações sem fins lucrativos. “Acreditamos que essas organizações podem ter impacto ainda maior através do
uso adequado de tecnologia. Isto requer assistência na
obtenção, utilização e manutenção de ferramentas”,
afirma a TechSoup.
Empresas como Microsoft, Google, Symantec, Box, Autodesk, Adobe, Bitdefender, Tableau e CleverReach utilizam a plataforma para efetuar doações
de licenças de software, ajudando assim a estruturar

organizações em diversos países. As organizações se
beneficiam da consolidação de muitos programas de
doações em um único ambiente integrado, com uma
vasta gama de informações sobre colaboração e apoios
prestados pela TechSoup e suas parceiras.
Responsável pela iniciativa, registro e envio
da documentação necessária à qualificação da Uniselva
ao programa, o analista do Núcleo de Processamento
de Dados (NPD) da Uniselva, Alvaro Junior, explica que
qualquer organização sem fins lucrativos pode fazer
parte da TechSoup, desde que comprove ser uma entidade sem fins lucrativos e atenda aos critérios gerais
de elegibilidade de cada parceiro doador, como Google
e Microsoft para Organizações Sem Fins Lucrativos e
ONGs, entre outros.

O programa oferta suporte em Tecnologia da Informação

Campanha Natal Solidário

A Fundação Uniselva gradece a todos que doaram seu melhor e contribuíram com a campanha Natal Solidário em prol das Casas Caminho Redentor. Os produtos de limpeza e de higiene pessoal arrecadados foram entregues por colaboradores
da Fundação Uniselva, no dia 22 de dezembro, ao administrador da organização, Rodolfo da Silva (na foto, terceiro da dir. p/ esq.), e ao membro da diretoria das Casas,
Carlos Rinaldi (terceiro da esq. p/ dir.).

4

www.uniselva.org.br

Situada no bairro Nova Esperança, em Cuiabá, a organização foi fundada
em 1986 e atualmente acolhe 24 pacientes, entre crianças, jovens, adultos e idosos
carentes, em estado de vulnerabilidade social, portadores de lesão cerebral ou física,
encaminhados pela Justiça. Uma das principais formas de manutenção das Casas são
as doações. Aqueles que quiserem contribuir podem entrar em contato pelo telefone
(65) 99958-7086 ou pelo e-mail movimentodeluz@gmail.com

CECANE

Centro Colaborador da UFMT
capacita profissionais de
Alimentação e Nutrição
Escolar do estado
Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo
para o crescimento, o desenvolvimento e
o rendimento escolar dos estudantes. Seguindo esse princípio, o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar
(Cecane) da Universidade Federal de
Mato Grosso (UFMT) percorreu o estado
este ano para capacitar, formar, orientar
e apoiar os atores envolvidos na operacionalização do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (Pnae), responsável
pela oferta da alimentação escolar e de
ações de educação alimentar e nutricional em todo o país.
O relatório final do Cecane-UFMT, entregue à Fundação Uniselva em
novembro, aponta que as atividades de
formação de conselheiros da alimentação escolar foram realizadas em três municípios pólo, escolhidos de acordo com a
localização geográfica: Barra do Garças,
Cuiabá e Sinop. Ao todo, foram formados 100 representantes dos Conselhos
de Alimentação Escolar de 59 cidades

mato-grossenses, incluindo ainda o Conselho Estadual de Alimentação Escolar.
Nessas mesmas localidades ocorreram
formações de nutricionistas atuantes
no âmbito do Pnae de 79 municípios de
Mato Grosso, bem como da Secretaria de
Educação do Estado (Seduc-MT), totalizando 95 capacitados.
As formações feitas pelo Centro
Colaborador foram dirigidas a esses dois
grupos - os membros dos conselhos de
Alimentação Escolar e os nutricionistas
envolvidos com a execução do Pnae.
Cada grupo foi capacitado durante dois
dias, numa carga horária de 16 horas de
formação. O Cecane-UFMT esteve constituído como um projeto de extensão da
Faculdade de Nutrição (Fanut), campus
Cuiabá. Foi desenvolvido em parceria com
o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), por meio de um Termo
de Execução Descentralizada, e suporte
gerencial da Fundação Uniselva. As professoras Lorena Barbosa Fonseca, mestre
em Ciência da Nutrição, e Aída Couto Dinucci Bezerra, doutora em Saúde Pública,

Mapa indica os locais que receberam capacitações e visitas.

respondem pela coordenação e subcoordenação do projeto, respectivamente.
As professoras responsáveis pela
coordenação detalham o conteúdo abordado. “Histórico do Pnae, Segurança Alimentar e Nutricional e Educação Alimentar
e Nutricional, controle social, planejamento
de cardápios, atribuições dos nutricionistas,
prestação de contas e a compra de alimentos da agricultura familiar”. As ações do
projeto estiveram a cargo de uma equipe composta por professores da Fanut e
do Instituto de Saúde Coletiva (ISC) da
UFMT. Também por estagiários da graduação e nutricionistas contratados via
processo seletivo feito pela Uniselva.

Saiba mais sobre o Cecane

Da esq. p/ dir, a nutricionista assessora técnica do
projeto, Elis dos Santos, o estagiário Márcio e a coordenadora do Cecane-UFMT, Lorena Barbosa Fonseca.

Desde 2006, o FNDE estabelece
parcerias com Instituições Federais de
Ensino Superior (IFES) que culminaram
na criação dos Centros Colaboradores em
Alimentação e Nutrição Escolar (Cecane’s)
- unidades de referência e apoio constituídas para desenvolver ações e projetos
de interesse e necessidade do Pnae, com
estrutura e equipe para execução das atividades de extensão, pesquisa e ensino.
A UFMT foi habilitada para

atuar como Cecane em 2013. Esse Centro
visa contribuir com a consolidação da política nacional de segurança alimentar e
nutricional, por meio do aprimoramento
do Pnae, que atende os alunos de toda a
educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em
escolas públicas, filantrópicas e em entidades comunitárias (conveniadas com o
poder público), por meio da transferência
de recursos financeiros.
Além dessas capacitações, o Cecane-UFMT realizou visitas técnicas a diversos municípios. Nessas ocasiões, agentes Pnae e nutricionistas contratados para
o projeto desenvolveram atividades de
assessoria e monitoramento aos municípios. “Nessas atividades foram verificadas
as possíveis dificuldades dos municípios
na operacionalização do Pnae, como, por
exemplo, a aquisição de alimentos da

[Avalio o apoio da Uniselva] satisfatoriamente. Na medida em que
tivemos necessidade e precisamos
de alguma orientação específica
consultamos a Fundação e sempre
fomos atendidos
Professora Lorena Barbosa Fonseca, coordenadora do
Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar
da UFMT.

Rondonópolis

agricultura familiar com no mínimo 30%
dos recursos repassados pelo FNDE, a realização de ações de Educação Alimentar
e Nutricional, a atuação do Conselho de
Alimentação Escolar quanto à análise da
prestação de contas e o cumprimento dos
prazos na emissão e envio do parecer”,
esclareceram as coordenadoras.
Ainda foram realizadas visitas
em escolas e oferecida uma formação para gestores, conselheiros, nutricionistas e
membros do quadro técnico do Pnae. As
cidades de Curvelândia, Rondonópolis,
Indiavaí, Campos de Júlio e Porto Estrela
foram algumas que receberam a equipe
do projeto. Em todas as cidades participaram, em média, profissionais de outros
cinco municípios vizinhos. Em algumas
dessas localidades, as agentes Pnae do
Cecane-UFMT estiveram acompanhadas
por membros da Coordenação de Monitoramento e Avaliação (Comav) do FNDE.

Indiavaí

Campos de Júlio

Porto Estrela
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Pesquisa

Reunião de capacitação da equipe de Saúde em Afrânio (PE).

Equipe de Saúde faz visitação em Paranaíta (MT).

Ensaio clínico poderá se incorporar ao protocolo
nacional de tratamento da hanseníase
Cinquenta mil pessoas que tiveram contato com portadores de hanseníase - doença infecciosa que afeta primordialmente a pele - farão parte de uma
atividade de intervenção e pesquisa que
está sendo realizada em 16 municípios
de Mato Grosso, Tocantis e Pernambuco.
Alinhado ao protocolo proposto
internacionalmente pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), pela Federação
Internacional de Associações de Combate à Hanseníase (ILEP, na sigla oficial) e
Fundação Novartis, o ensaio clínico consiste na administração de um dose única
de rifampicina - antibiótico bactericida
– em, pelo menos, 20 pessoas que tiveram contato com casos novos da doença,
mais aplicação da vacina BCG.
A hanseníase é curável, mas se não
tratada pode ser preocupante. O projeto
que desenvolve esse ensaio clínico controlado tem nome complicado - PEP-Hans:
Operacionalização da Profilaxia Pós-Expo-

sição com Imuno e Quimioprofilaxia para
os Contatos de Hanseníase -, mas é de fácil
entendimento, conforme explica abaixo a
coordenadora científica da ação, professora Eliane Ignotti.
Ela é doutora em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sergio
Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e coordena o Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat)
e é docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade
Federal de Mato Grosso (UFMT).
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unemat,
onde está institucionalizado, e é vinculado à Faculdade de Medicina da UFMT.
Em 2016, foi executado com recursos do
Ministério da Saúde, via Organização Pan
-Americana da Saúde (OPAS), por meio
de carta acordo firmada com a Fundação
Uniselva. Segundo Ignotti, o projeto é

prioritário para o Ministério da Saúde e já
vem sendo realizado, com apoio da Fundação Novartis, em outros seis países.
“Estamos fazendo uma experiência piloto de uma intervenção que já é
recomendada como nova tecnologia para o SUS [Sistema Único de Saúde], mas
que nunca havia sido testada na rotina
dos serviços. É uma intervenção que tem
efetividade demonstrada em ensaios clínicos controlados realizados em países
asiáticos e deverá ser incorporada ao protocolo nacional”, detalha.

Acho extraordinário o apoio da Uniselva.
Como pesquisadores, nós não temos como contratar esse suporte administrativo, não somos
preparados para executar essas atividades e
não temos tempo. Espero trazer outros
projetos para a Fundação
Professora Eliane Ignotti, coordenadora científica do projeto.

Coordenadora explica como é feita a intervenção

Profª Eliane Ignotti, coordenadora do projeto.
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O projeto teve início em abril de 2016. Os dois
primeiros anos são dedicados às intervenções feitas em
campo pelos profissionais de sáude de cada localidade, os
outros cinco anos serão dedicados ao acompanhamento
e avaliação. A escolha dessas 16 cidades em Mato Grosso,
Tocantis e Pernambuco levou em conta os altos indíces endêmicos da doença e se possuíam coordenações estaduais
e municipais do Programa de Hanseníase consolidadas.

www.uniselva.org.br

A intervenção não é feita em capitais devido ao
grande fluxo de pessoas. A ação é feita da seguinte maneira: as equipes de profissionais da saúde dos municípios visitam os contatos. Contatos são as pessoas que moram na
mesma casa do doente, os vizinhos e os contatos sociais
– pessoas que têm um convívio de, em média, 20 horas
semanais com o doente. Quem fica meio período por dia
com o doente já é considerado um contato social.
“Hanseníase é uma doença infecciosa, em que
os indivíduos que adoecem são tratados com um conjunto
de antibióticos. Tem-se um protocolo de tratamento definido e padronizado pro mundo inteiro há muitos anos. O
que está sendo feito nesse projeto é medicar com antibiótico os contatos dos doentes para reduzir a transmissão e a
incidência da doença”, destaca a coordenadora do projeto,
Eliane Ignotti.

A transmissão da hanseníase se dá através de
contato íntimo e contínuo com o doente não tratado. Nesse projeto, “os contatos recebem um único comprimido
de rifampicina. Além disso, no Brasil, diferente de outros
países, os contatos de casos de hanseníase são vacinados
com BCG, que é a vacina contra formas graves de tuberculose”, pontua.
E por que a aplicação da vacina BCG? A vacina
contra a tuberculose (BCG - Bacilo de Calmette-Guérin) é
elaborada a partir de uma bactéria atenuada de origem
bovina (mycobacterium bovis), que é semelhante ao
microorganismo causador da doença (mycobacterium
tuberculosis). No entanto, a BCG não impede a infecção
e nem o desenvolvimento da tuberculose pulmonar, mas
pode conferir certo grau de proteção para a meningite tuberculosa e para as formas disseminadas da doença.

Foto: Divulgação/Projeto.

SANEAMENTO

Mobiliário e equipamentos da área de informática também foram disponibilizados pelo projeto.

Novos equipamentos modernizam laboratórios do
Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMT
Oitenta e um equipamentos nacionais e importados foram adquiridos pelo Governo de Mato Grosso,
por meio da Secretaria de Estado das Cidades (Secid-MT),
como contrapartida à Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT) pela elaboração dos Planos Municipais de
Saneamento Básico de 108 municípios. Uma parte deles
está sendo entregue, instalada e colocada em uso nos
laboratórios de Microscopia, de Microbiologia Sanitária e
Ambiental, de Hidráulica e de Análises Físico- Químicas de
Águas e Resíduos, ligados ao Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental (Desa) da Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia (Faet) da UFMT.
Outra parte, como mobiliários, computadores,
impressoras e projetores multimídia, foram adquiridos
anteriormente para o Escritório Técnico do projeto que
funciona na sede da Pró-Reitoria do campus de Várzea
Grande, que, por enquanto, funciona no campus de
Cuiabá. Para os trabalhos de campo nas 108 cidades, que
incluem o mapeamento completo da situação nas áreas
urbana, rural, indígenas, de quilombolas e assentamentos, foram comprados equipamentos de navegação por
satélite (GPS), máquinas fotográficas e notebooks.
Os processos de aquisição foram realizados pela
Fundação Uniselva. No campo da importação, a entidade é
registrada e credenciada no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para importar
bens destinados à pesquisa científica e tecnológica com
isenção de tributos, no âmbito da lei nº 8.010 de 1990.

“Esses equipamentos vêm fazer um reforço
significativo para a UFMT e para o Departamento de
Engenharia Sanitária e Ambiental, pois não só atendem
ao projeto como também irão atender cursos de graduação, de pós-graduação, grupos de pesquisa e programas de extensão”, destaca o coordenador técnico do
projeto, professor Paulo Modesto Filho. “É o ganho real
da Universidade, além, claro, da experiência de toda
comunidade envolvida na elaboração dos planos municipais de saneamento básico”, acrescentou o professor.

Coordenadora-geral do projeto, Eliana Beatriz Nunes Rondon Lima, e coordenador técnico, Paulo Modesto Filho.

Desenvolvido pelo Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, o projeto que está elaborando os Planos Municipais de Saneamento Básico de
108 municípios matogrossenses, selecionados segundo
critérios de população (menos de 50 mil habitantes) e a
necessidade de universalização dos serviços de saneamento básico, foi viabilizado por um Termo de Execução
Descentralizada assinado em outubro de 2014 entre a
UFMT, como executora, a Fundação Nacional de Saúde
(Funasa), como concedente, e a Secid-MT, como interveniente, com gerência técnica e administrativa da Uni-

selva. O projeto também conta com a parceria da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), que faz a
intermediação com os municípios, na maioria das vezes.
Esses planos serão os principais instrumentos
para o planejamento do saneamento municipal. Proporcionarão a criação de mecanismos de gestão pública
da infraestrutura do município e devem contemplar os
quatro componentes do setor: abastecimento de água,
esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e de
águas pluviais. Os planos irão abranger todo o território
dos municípios, que estão divididos em 15 consórcios,
atendendo a um horizonte de planejamento de vinte
anos. O projeto envolve uma equipe técnica interdisciplinar com participação de professores, técnicos, graduandos, pós-graduandos dos cursos das Engenharias,
Arquitetura e Urbanismo, Geologia, Ciência da Computação, Comunicação Social, Administração, Economia,
além de outros profissionais externos contratados.
Acompanhe o projeto pelo site pmsb106.ic.ufmt.br

Se não tivéssemos a administração do projeto
pela Uniselva, não seríamos capazes de levar esse
projeto adiante. Porque demanda-se uma especificidade do ponto de vista de controle, de aplicação
dos recursos, pagamentos e recebimentos
Professor Paulo Modesto Filho, coordenador técnico do projeto referente aos
Planos Municipais de Saneamento Básico.

Equipamentos instalados no Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental
da Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia (Faet) da UFMT.

Refrigerador para conservação
de amostras

Digestor para análises de
nitrogênio e proteínas

Equipamentos acessórios do digestor

Incubadoras bacteriológicas com agitação e controle de temperatura

www.uniselva.org.br
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Agenda

Confira o período de inscrição da primeira edição da Prova de
Proficiência de 2017
De 9 a 29 de janeiro de 2017, a Fundação Uniselva recebe as inscrições para a primeira edição do ano da Prova de
Proficiência em Línguas Estrangeiras para Programas de
Pós-Graduação. O exame será aplicado no dia 19 de fevereiro.
Requisito para ingresso em cursos de mestrado e doutorado, as
provas em Línguas Estrangeiras incluem quatro 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).

(Favet) da UFMT, campus Cuiabá, por meio do Núcleo de Estudos em Pescado (Nepes). São 50 vagas abertas para graduados
em Medicina Veterinária, Engenharia de Pesca, Engenharia de
Alimentos, Nutrição, Ciência de Alimentos, Ciência e Tecnologia
de Alimentos, Agronomia, Oceanografia, Zootecnia, Ciências
Biológicas, Aquicultura ou de áreas afins que serão analisadas
pela comissão de seleção.

02/01/2017, Abertura do período de inscrições para os
Programas de Residência Uniprofissional em Medicina Veterinária que serão desenvolvidos no Hospital Veterinário do
campus da UFMT em Sinop, região norte do estado. Conforme
o edital do processo seletivo são ofertadas 12 vagas em oito
programas - Clínica Médica de Cães e Gatos (02 vagas), Anestesiologia Veterinária (02 vagas), Clínica Cirúrgica e Obstetrícia
de Pequenos Animais (02 vagas), Clínica Médica e Cirúrgica de
Grandes Animais (02 vagas), Patologia Clínica Veterinária (01 vaga), Diagnóstico em Sanidade Animal (01 vaga), Patologia Animal (01 vaga) e Reprodução Animal e Obstetrícia (01 vaga). Para
realizar a inscrição, o candidato deverá preencher o formulário
que estará disponível no site da Uniselva.

Até 31/03/2017, Inscrições abertas para o curso de pósgraduação lato sensu em Produção, Processamento e Póscolheita de Grãos e Sementes ofertado pelo Instituto de
Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA), do campus universitário de Sinop. São 35 vagas. Podem participar engenheiros agrônomos, florestais e agrícolas, biólogos, zootecnistas e profissionais de áreas afins, portadores de diploma de curso superior.

Até 31/01/2017, Inscrições abertas para o curso de pósgraduação lato sensu em Psicultura e Processamento de
Pescado, ofertado pela Faculdade de Medicina Veterinária
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