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MCTIC chancela fundos patrimoniais
e endowments da Uniselva

Foto: Marcio Nascimento – ASCOM/MCTIC

80 fundações de apoio de 25
estados e do DF no 2º Cones.

Assessor jurídico da Fundação, Carlos Eduardo Guerreiro,
assina o termo de apoio a fundos, durante cerimônia, em
Brasília, com o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações
e Comunicações, Marcos Pontes.

A Uniselva é uma das sete fundações que recebeu, em 2019, a chan‑
cela do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC) referente aos fundos patrimoniais e endowments. O Minis‑
tério lançou a Portaria de Fundos Patrimoniais e Endowments para
CT&I no dia 5 de dezembro em Brasília e, na mesma ocasião, o
ministro Marcos Pontes assinou com sete entidades os primeiros
termos de apoio institucional a esses fundos, igurando, entre elas, a
Fundação Uniselva. Também em Brasília, entre 6 e 8 novembro,
ocorreu o 2º Congresso Nacional das Fundações de Apoio às
Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Cientí ica e
Tecnológica (2º Con ies). Páginas 6 e 7
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Ao leitor

No último mês de 2019, fechando o ano
com uma distinção a mais, a Fundação
Uniselva assinou o termo de apoio
institucional do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC) aos Fundos Patrimoniais e
Endowments para CT&I. A entidade foi
uma das sete fundações do país a assinar
o termo, por atender a todos os requeri‑
mentos da portaria tratando do assunto,
publicada em outubro deste ano.
Entre as vantagens está o fato que os
fundos patrimoniais e endowments são
estruturados para garantir uma fonte de
recursos estável e previsível para a área
de fomento, além de reduzir o risco de
impactos por possíveis diminuições na
arrecadação iscal do governo. As
universidades públicas e os institutos de
pesquisa vinculados ao MCTIC terão
maior autonomia inanceira e maior
sustentabilidade para suas atividades em
longo prazo.
Esta edição do Informativo registra a
recente medida, bem como a cerimônia
realizada em Basília, com a presença do
ministro Marcos Pontes. Na ocasião, o
presidente do Con ies e diretor‑executivo
da Coppetec, Fernando Peregrino, des‑
tacou o trabalho do MCTIC em modelar os
fundos em parceria com as fundações,

Selo de qualidade

assinalando que “tornamos realidade o
desa io de complementar os recursos
para ciência e tecnologia que o Brasil
tanto precisa”.
De seu lado, o diretor de Departamento
de Estruturas de Custeio e Financiamento
de Projetos do Ministério, Marcelo
Meirelles, explicou que a portaria vem
para criar maior segurança para a entrada
do investidor da iniciativa privada no
fomento à pesquisa e tecnologia. Ele
acrescentou que “o apoio institucional do
MCTIC dá a essas fundações uma espécie
de selo que garante que aquele fundo
possui governança, transparência, quali‑
dade e controle”.
Também na linha de atuação das fun‑
dações de apoio, um outro tema registrado
na presente edição foi a realização do 2º
Congresso Nacional das Fundações de
Apoio às Instituições de Ensino Superior e
de Pesquisa Cientí ica e Tecnológica, entre
6 e 8 de novembro, em Brasília, com 320
participantes de 80 entidades de 25
estados e do Distrito Federal. Organizado
pelo Conselho junto com a Fundação de
Empreendimentos Cientí icos e Tecno‑
lógicos (Finatec), o Congresso debateu a
crise orçamentária da ciência e tecnologia
e o programa Future‑se, entre outros
temas de interesse das fundações de apoio.
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Com relação ao Tribunal de Contas de
Mato Grosso, ressalta‑se, ainda no mês de
dezembro, a sessão especial que empos‑
sou a 55ª Mesa Diretora, em Cuiabá. A
Fundação, ao lado da UFMT, mantém um
convênio com a Corte de Contas para
iniciativas de aperfeiçoamento do
controle interno e externo do TCE‑MT e
do Ministério Público de Contas do
Estado (MPC‑MT), por meio de processos
de educação mediada por tecnologias da
informação e comunicação e métodos
inovadores em gestão pública.
Já no âmbito do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato
Grosso (IFMT), instituição da qual a
Uniselva também é fundação de apoio,
são registrados, neste Informativo, o
6º Workshop de Ensino, Pesquisa,
Extensão e Inovação do IFMT, realizado
no câmpus de Sorriso, a 420 km de
Cuiabá, com cerca de 450 participantes, e
a s p re s e n ç a s d o d i re to r ‑ g e ra l d a
Fundação, professor Cristiano Maciel, e
do técnico da área de Projetos, Miguel
Morais Paula, na reunião do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe)
do Instituto, ocasião essa de discussão de
possibilidades de novos projetos.
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Entrevista

Potencialidades da economia
verde inclusiva em MT

A Parceira de Ação para Economia
Verde (PAGE, na sigla em inglês) é uma
iniciativa global da Organização das
Nações Unidas (ONU) que busca
contribuir para a transformação
equitativa e sustentável das estrutu‑
ras econômicas nacionais em 20
países, com objetivo de obter a sus‑
tentabilidade ambiental, a geração de
trabalho decente e a promoção do
bem‑estar humano. Em Mato Grosso, a
PAGE se consolida na aliança com o
governo do estado, a UFMT e a Fun‑
dação Uniselva que gerencia, atual‑
mente, três projetos ligados ao Comitê
Gestor da Parceira, do qual a institui‑
ção integra com o Escritório de Ino‑
vação Tecnológica (EIT).
Um desses projetos, denominado
Aprendizagem para a Economia Verde
Inclusiva (EVI) no estado de Mato
Grosso, Brasil, realizou, no dia 27 de
novembro, o workshop “Economia
Verde Inclusiva em MT – como cons‑
truímos as capacidades de amanhã?”,
buscando identi icar habilidades
institucionais para ampliar a aprendi‑
zagem da EVI no âmbito da educação
formal e não‑formal no estado em
curto e médio prazos, além de incluir
diálogos e recomendações para forta‑
lecer as capacidades de instituições
de ensino e dos agentes locais para
formação ao nível estadual. Na entre‑
vista abaixo, a coordenadora do
projeto, professora Luciane Durante,
comenta as ações:

Uniselva: Como nasceu o projeto?
Profª. Luciane – No ano de 2016 nós
começamos a trabalhar na estratégia
PAGE do estado. Foi elaborada uma
matriz lógica com diversas ações e a
UFMT, enquanto parceira, assumiu a
execução de várias delas. Uma conse‑
quência desse trabalho é o projeto de
extensão tecnológica intitulado Apren‑
dizagem para a Economia Verde
Inclusiva (EVI) no estado de Mato Grosso,
Brasil que tem como objetivo avaliar,
por meio de um diagnóstico, as capaci‑
dades institucionais em termos de
potencialidades e lacunas que se
estabelecem para a transição do modelo
econômico atual para um modelo de
economia verde inclusiva. Então, é um
projeto que envolve as instituições que
fornecem capacitação e formação, as
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competências pro issionais e as
políticas existentes. Tudo isso voltado
para quatro setores prioritários –
energias renováveis, turismo sustentá‑
vel, agricultura familiar e ordenamento
territorial.
Uniselva: E como está estruturado?
Prof ª Luciane – Esse projeto está
estruturado em três grandes eixos,
denominados componentes 1, 2 e 3.
Cada componente possui três ações.
Com o workshop “Economia Verde
Inclusiva em Mato Grosso – como
construímos as capacidades de ama‑
nhã?” estamos fechando o segundo
marco do componente 3. Dentro do
componente 1 identi icamos as rela‑
ções que existem entre as políticas e o
conhecimento exigido para que essas
políticas se implementem. Ele foi
desenvolvido pela equipe do projeto
por meio de um tipo de pesquisa
chamada desk research, feita com dados
já existentes. No componente 2 traba‑
lhamos o potencial das instituições.
Foram feitas entrevistas com atores‑
chave e encaminhamos um formulário
para 300 instituições. Por último, no
componente 3, o objetivo é validar os
resultados dos componentes anteriores
para que a gente possa elaborar a partir
disso um draft – um ensaio para o
relatório inal, última parte do projeto –
que será submetido à análise do
UNITAR e, caso haja necessidade,
devolvido para que possamos comple‑
mentar eventuais itens.

Uniselva: De que maneira ocorre a
cooperação internacional?

Profª. Luciane – A PAGE é iniciativa da
ONU, por meio dos programas das
Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA) e das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), da Organi‑
zação Internacional do Trabalho (OIT),
das Nações Unidas para o Desenvolvi‑
mento Industrial (UNIDO) e do Instituto
das Nações Unidas para Formação e
Pesquisa (UNITAR). A PAGE já tem uma
matriz prevista para 2020 e, dentro
dela, são estipuladas ações de parceria
(entre países dos hemisférios) sul‑sul
ou sul‑sul‑norte sobre o tema de
capacitação para economia verde. No
workshop em Cuiabá tivemos a partici‑
pação, por teleconferência, do Federico

Foto: Divulgação/Projeto
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Profª Luciane Durante.

Araya, do Ministério do Trabalho e
Seguridade Social uruguaio, e uma
comitiva de Mato

Grosso vai a Montevidéu participar do
worshop PAGE Uruguai na perspectiva
de construir parcerias e trocar expe‑
riências.

Uniselva: Como analisa o apoio da
Uniselva para o projeto?

Profª Luciane – O apoio da Uniselva é
essencial porque sem a Fundação não
conseguiríamos executar um projeto
desse porte. Avalio de forma positiva e
acho que a entidade tem prestado um
serviço pro issionalizado e competente.
Acredito que nos projetos futuros
trabalharemos juntos novamente.
Graduada em Engenharia Civil, especialista
em Engenharia de Segurança do Trabalho,
mestre em Educação, com foco em
Educação e Meio Ambiente, e doutora em
Física Ambiental, na linha de pesquisa em
Conforto Ambiental, Luciane trabalha há 25
anos na UFMT. Atualmente é professora
adjunto IV do Departamento de Arquitetura
e Urbanismo da Faet (Faculdade de
Arquitetura, Engenharia e Tecnologia).
Também atua como docente do Programa
de Pós‑graduação em Propriedade
Intelectual e Transferência de Tecnologia
para Inovação (Profnit), coordenadora do
Laboratório de Tecnologia e Conforto
Ambiental (Lateca), vice‑coordenadora do
Grupo de Pesquisa em Tecnologia e
Arquitetura Ambiental (GPTAA) e como
membro do Grupo de Pesquisa em
Dinâmica Ambiental e Tecnologia (GPDAT).
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Nova mesa diretora do TCE-MT
destaca importância de parcerias

Parceira do Tribunal de Contas de Mato
Grosso (TCE‑MT) em iniciativas de aper‑
feiçoamento do controle interno e externo
do TCE‑MT e do Ministério Público de
Con‑tas do Estado (MPC‑MT), por meio de
processos de educação mediada por tec‑
nologias da informação e comunicação e
métodos inovadores em gestão pública, a
Fundação Uniselva, representada pelo seu
diretor‑geral, professor Cristiano Maciel,
esteve presente na sessão solene especial
que empossou a 55ª Mesa Diretora da
Corte de Contas.
Com autoridades dos poderes legislati‑
vo, executivo e judiciário, além de servi‑
dores do Tribunal de Contas e convidados,
a sessão especial foi realizada no dia 16 de
dezembro, no auditório da Escola
Superior de Contas, nesta capital. Foram
empossados, para o biênio 2020‑2021, os
conselheiros Guilherme Antônio Maluf,
como presidente, Gonçalo Domingos de
Campos Neto, como vice‑presidente, e

Experiência em
Capacitação
Foto: Thiago Bergamasco/TCE-MT

Solenidade

Gov. Mauro Mendes (esq.), ex-pres TCE, Gonçalo Domingos
de Campos Neto (centrp) e o atual pres. Guilherme Maluf (à dir.)

Moises Maciel, como corregedor‑geral.
Em um discurso marcado pela defesa
da harmonia entre os poderes e aproxi‑
mação com os municípios, Maluf
anunciou que, na sua gestão, pretende
continuar investindo na modernização
do Tribunal, garantindo condições de
trabalho e ferramentas e icazes para a
área técnica. "Vamos reforçar nossas
parcerias com órgãos e instituições,
numa perspectiva de ampliar a efetivida‑
de das ações”, destacou o presidente.

O artigo Cursos a
Distância do Tribunal de
Contas de Mato Grosso:
dimensões técnica,
pedagógica e instrucio‑
nal escrito por Marina Spinelli,
da Escola Superior de Contas, Rosana
Abutakka e Alexandre dos Anjos, da Se‑
cretaria de Tecnologia Educacional (Setec)
da UFMT, integra o e‑book "Contando os
Saberes: Algumas Experiências das
Escolas de Contas e Gestão”. O livro do
Instituto Rui Barbosa (IRB), em parceria
com o Tribunal de Contas do Tocantins,
reúne experiências de doze escolas de
contas, representando todas as regiões do
Brasil. O trabalho apresenta e contextuali‑
za as fases de concepção e execução dos
cursos a distância ofertados pelo TCE‑MT,
a partir do ano de 2015, por meio de
convênio irmado com a UFMT e a
Fundação Uniselva. Foram estruturados
doze cursos por essa modalida de
educativa. Acesse em:

irbcontas.org.br/produto/contando‑saberes.

Convênio contempla ações em diversas áreas
As ações relacionadas ao aperfeiçoa‑
mento do controle interno e externo do
TCE‑MT e do MPC‑MT estão estabeleci‑
das em convênio entre o Tribunal, a
Universidade Federal de Mato Grosso e a
Fundação Uniselva. Essas atividades
envolvem diversas áreas.
Na perspectiva do TCE e MPC‑MT, o
convênio tem como objetivo geral
contribuir para a melhoria e aprimora‑
mento de controle institucional interno e
externo, por meio de processos de
inovação em educação mediada por
Tecnologias da Informação e Comuni‑
cação (TICs) e inovação nos processos de
gestão pública, com resultados a serem
consolidados em seis metas e ações,
atendendo aos Termos de Referência e
Projetos Básicos do TCE e do MPC‑MT.
Na perspectiva da UFMT, o convênio

Visitas Técnicas ao TCE-MT

Em novembro, participantes do convênio,
os acadêmicos de Administração, Pedagogia
e Comunicação Social da UFMT realizaram
visita técnica ao TCE‑MT para o lançamento
de 11 novos módulos do Radar de Con‑
trole Externo do órgão, disponíveis em
radar.tce.mt.gov.br. Com as novidades, que

pressupõe a realização de ações de En‑
sino, Pesquisa e Extensão (EPE) para pro‑
piciar a vivência prática de pesquisado‑
res, professores e estudantes nas mais di‑
versas áreas do conhecimento, bem como
incentivando e oportunizando a produ‑
ção técnica, acadêmica e cientí ica,
durante três anos de execução, com resul‑
tados de extrema importância para a
comunidade universitária e a sociedade
em geral.
Como objetivos especí icos, o con‑
vênio pretende realizar:

‑ Capacitação presencial, semipresencial
e a distância, customizada para líderes,
servidores públicos e jurisdicionados;
‑ Desenvolvimento e aprimoramento de
competências para a excelência em gestão
pública no tocante ao controle interno;
‑ Treinamento corporativo, assessora‑
mento e acompanhamento nos processos

de melhoria e aprimoramento do controle
interno;
‑ Validação de metodologias aplicadas em
processos de controle interno;
‑ Elaboração e ajuste de indicadores
relacionados ao controle interno e externo;
‑ Produção técnica e realização de
pesquisas acadêmicas relacionadas aos
eixos, objeto do plano de trabalho; e
‑ Inserção de estagiários e disseminação
do conhecimento técnico e cientí ico por
meio de ações que propiciem a vivência
prática da comunidade universitária nos
eixos apoiados pelo plano de trabalho.

se somam ao já em operação Módulo
Compras Públicas, será possível veri icar se
estão sendo cumpridos os limites constitu‑
cionais de gastos públicos por cada
munícipio de Mato Grosso.
Para a coordenadora de Políticas,
Programas e Projetos de Ensino a Distância

da UFMT, professora Glauce Viana de Souza
Torres, “a importância de se conhecer as
ferramentas de iscalização está, primeira‑
mente, no exercício de cidadania. Depois, é
entender que a tecnologia faz parte do
processo de construção e formação do
cidadão”.
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2º CONFIES Congresso analisa crise orçamentária

Durante três dias, 320 participantes de
80 fundações de apoio de 25 estados e do
Distrito Federal participaram do 2º
Congresso Nacional das Fundações de
Apoio às Instituições de Ensino Superior e
de Pesquisa Cientí ica e Tecnológica, rea‑
lizado em Brasília, DF, na sede da Funda‑
ção de Empreendimentos Cientí icos e
Tecnológicos (Finatec), organizadora do
evento ao lado do Conselho Nacional das
Fundações de Apoio (Con ies), associação
civil a qual a Fundação Uniselva é a iliada.
O evento ocorreu entre 6 e 8 de novembro.
Na cerimônia de abertura, o ministro da
Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações, Marcos Pontes, disse não
ser fácil a luta pelo orçamento da área em
anos de forte ajuste iscal e a irmou que a
pasta está construindo um ambiente
positivo na tentativa de atrair recursos da
iniciativa privada para CT&I. Citou, como
exemplo, a Portaria de Fundos Patri‑
moniais e Endowments.
“Isso é muito importante. Já temos uma
adesão muito boa das fundações de apoio
e isso demonstra que o Brasil pode seguir
por esse caminho. Outros países, como os
Estados Unidos, onde o setor privado
participa, as empresas pressionam um
tanto para que o governo invista em
pesquisa básica, porque isso signi ica mais

Sete Oﬁcinas

campo para inovação. Acho que temos que
chegar a esse ponto no Brasil”, defendeu o
ministro, que considerou relevante o
trabalho do Con ies para criar os fundos
endowments.
Projeto Future-se em debate
O painel sobre o projeto Future‑se,
anunciado em julho pelo Ministério da
Educação (MEC), foi um dos pontos altos
do congresso por reunir, pela primeira
vez, todas as partes interessadas no tema.
Estiveram presentes os secretários de
Educação Superior (SESU) do MEC,
Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, e Federal
de Controle Interno da Controladoria‑
Geral da União, Antônio Carlos Bezerra
Leonel, a reitora da Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG), Sandra Regina
Goulart Almeida, e a vice‑reitora da
Universidade Federal do Paraná (UFPR),

O painel do Future-se foi bastante concorrido.

Sete o icinas com dife‑
rentes temas integraram a
programação do con‑
gresso. Entre elas, a de
Boas Práticas de Gestão,
desdobramento da pri‑
meira edição do prêmio
homônimo, cujo objetivo é
identi icar, reconhecer,
disseminar e estimular práticas bem sucedidas, inovadoras e replicáve‑
is desenvolvidas palas fundações de apoio, de forma a contribuir para a
melhoria da qualidade da gestão. A Uniselva participou com o Infor‑
mativo da Fundação Uniselva, apresentado pelo diretor‑geral, Cristiano
Maciel. Já na mesa da o icina dedicada para Relatos sobre Aquisições de
Bens e Serviços, Maciel mediou as apresentações de fundações de São
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais voltadas às áreas de compras. Ele
agradeceu aos colegas das fundações de apoio pelas “ricas discussões”.

Fotos: Dilvulgação/2º Cones

da ciência e tecnologia

Pres. do Cones, Fernando Peregrino, conduziu o evento.

Graciela Inês Bolzón de Muniz, com
mediação do presidente do Con ies
Fernando Peregrino.
Peregrino voltou a defender a impor‑
tância de o projeto assegurar a autono‑
mia universitária, que corre risco pelos
contratos de gestão com organizações
sociais. Depois de muita polêmica, o
Future‑se incluiu as fundações de apoio
junto com as OS (Organizações Sociais)
na 2ª versão do projeto, a ser encaminha‑
do ao Congresso Nacional. O secretário
da SESU, Lima Júnior, reconheceu o erro
na proposta inicial do Future‑se, assina‑
lando, na sequência de sua fala, que
sempre está de portas abertas para
aprimorar o projeto, considerando que o
debate só traz ganhos ao objetivo de
melhorar o ensino superior no Brasil.

Inovação na gestão

Por meio do 2º
Prêmio TV Con ies de
Vídeo, o Conselho
premiou durante o
congresso os produ‑
tos audiovisuais ins‑
critos com maior ade‑
rência ao tema pro‑
posto ‑ Inovação na
Gestão: O caso das Fundações de Apoio – e criativos. Saiu
vitorioso o vídeo “Compras Rápidas 2 em 1”, da Fundação
Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos
(Coppetec), do estado do Rio de Janeiro. Já pela votação aberta,
sagrou‑se o vídeo sobre a Semana do Bebê Quilombola, da
Fundação Josué Montello, do Maranhão. Todas as produções
podem ser vistas em tvcon ies.con ies.org.br. O júri técnico foi
coordenado pelo diretor‑geral da Uniselva, Cristiano Maciel.

Uniselva e IFMT marcam presença no 2º Conﬁes

A Fundação Uniselva se fez representada no congresso pelo seu diretor‑geral, Cristiano
Maciel, e responsáveis pelas áreas de Projetos, Compras, Financeiro, Contabilidade, Jurídico
e de Comunicação da entidade, respectivamente, Elaine Daltro, Miriam Roewer, Ilza
Gervazoni, Dalva Soares, Carlos Eduardo Guerreiro e Maicon Milhen, bem como os técnicos
Maira Alkmim, Raila Ru ino e Miguel Paula. E ainda o coordenador de projetos do IFMT
junto à Fundação, Ali Veggi, e o professor do câmpus São Vicente do instituto, Abimael
Antunes Marques. Após oito anos participando do evento, Maciel destacou as participações
dos colaboradores da Uniselva. “Todo evento tem muito trabalho, conhecimento e interação!
A equipe da Uniselva está sempre presente, atuante, atenta e se capacitando”, disse o diretor.
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Representantes da Uniselva e do IFMT no 2º Cones.

informativo

Institucional Uniselva é uma das 7 entidades com apoio

O Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC)
fez o lançamento da Por‑
taria de Fundos Patrimo‑
niais e Endowments para
CT&I no dia 5 de dezem‑
bro de 2019, em cerimô‑
nia realizada em Brasília.
Nessa mesma ocasião, o
ministro Marcos Pontes
assinou com entidades os
primeiros termos de apoio
MCTIC assina sete termos de apoio a fundos patrimoniais e endowment, em cerimônia realizada em Brasília, DF.
institucional do Ministério
a fundos patrimoniais e endowments, de jetos, Marcelo Meirelles, explica que a por‑ aplicado no mercado inanceiro para
acordo com os requerimentos da portaria, taria veio para criar maior segurança para a utilização dos rendimentos em CT&I",
entrada do investidor da iniciativa privada pontua o advogado. Ele acrescenta que, a
estando, entre elas, a Fundação Uniselva.
Os endowments são uma modalidade de no fomento à pesquisa e tecnologia. “Em partir da assinatura dos termos, o MCTIC
inanciamento com fundos de caráter menos de uma semana desde a publicação, está capacitando as entidades pré‑creden‑
permanente. Esses fundos possuem re‑ tivemos sete fundações que apresentaram ciadas e as que têm intenção de se creden‑
cursos ixos e são gerenciados como fun‑ documentação se comprometendo a ciar a como formar e gerir esses fundos.
dos de investimento, com os rendimentos cumprir os requisitos,” destaca.
Con ira as fundações que assinaram os
“O apoio institucional do MCTIC dá a primeiros sete termos de apoio institucio‑
aplicados à área de fomento especí ica. Os
fundos devem preservar seu valor, gerar essa fundações uma espécie de selo que nal do MCTIC a fundos patrimoniais:
receita e constituir uma fonte regular e garante que aquele fundo possui gover‑
Conselho Nacional das Fundações de
nança, transparência, qualidade e contro‑
estável de recursos de fomento.
Apoio às Instituições de Ensino Superior e
É a primeira iniciativa do governo fede‑ le”, a irmou o diretor Marcelo Meirelles.
de Pesquisa Cientí ica e Tecnológica
O assessor jurídico da Uniselva, Carlos
ral para implementar no Brasil a modalida‑
(Con ies) | Fundação Coppetec | Fundação
de, que já é usada com sucesso em outros Eduardo Guerreiro, acrescenta que a Lei
de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino,
países. A expectativa é que a medida, entre 13.800 de 2019 vai possibilitar que as
Pesquisa e Extensão (Fadepe) | Fundação
outros bene ícios, abra novas oportunida‑ instituições de ensino superior públicas
Arthur Bernardes (Funarbe) | Fundação de
Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) |
des para atração de investimento privado recebam aporte de recursos privados ou
Fundação Uniselva | Fundação de desen‑
para instituições de pesquisa, indepen‑ pessoas ísicas para investir em pesquisas
volvimento de Tecnópolis (Funtec).
dente de recursos orçamentários públicos. e ciência, tecnologia e inovação (CT&I).
O diretor de Departamento de Estrutu‑ "Essas doações constituirão um fundo,
Com assessoria/MCTIC
ras de Custeio e Financiamento de Pro‑ denominado 'fundo patrimonial', que será

Direção se reúne com membros do Conselho Fiscal

Conforme determina seu Estatuto,
um dos assentos do Conselho Fiscal da
Uniselva é ocupado por representante
da Faculdade de Administração e
Ciências Contábeis (FACC) da UFMT e
este, tendo em vista seu notório saber,
ocupa o cargo de presidente do órgão
da estrutura deliberativa e administra‑
tiva da Fundação.
Após dois mandatos à frente do
Conselho Fiscal, a presidente Giseli
Alves Silvente será sucedida por Clébia
Ciupak. Ambas as docentes da FACC
estiveram reunidas com o diretor‑geral
da entidade, Cristiano Maciel, e a
contadora da Fundação, Dalva Soares,

na sede da Uniselva, no dia 2 de
dezembro, para tratar da transição
e dos trabalhos previstos para o
próximo exercício.
Clébia é doutora em Admi‑
nistração, mestre e graduada em
Ciências Contábeis, além de
especialista em Gestão Pública e
Financeira.
O Conselho Fiscal da Uniselva é
composto por cinco conselheiros ‑
representantes da FACC, da Reitoria, do
C o n s e l h o D i r e t o r, d o C o n s e l h o
Universitário e do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão da UFMT. A eles
compete acompanhar e iscalizar a

Conselheiras e direção se reuniram
na sede da entidade, em Cuiabá.

gestão inanceira da Fundação, zelando
pela exatidão no emprego de seus
recursos e emitindo parecer sobre as
contas anuais a serem apresentadas ao
Conselho Curador, entre outras respon‑
sabilidades previstas no Estatuto.
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Fotos: Marcio Nascimento – ASCOM/MCTIC

do MCTIC a fundos patrimoniais e endowments

informativo

Eventos Em Sorriso, IFMT realiza Workshop de
O assessor jurídico da Fundação
Uniselva, Carlos Eduardo Guerreiro, foi
um dos expositores da mesa redonda
“Pesquisador: Interação com Setor
Produtivo”, durante o 6º Workshop de
Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação
do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso
(IFMT).
Chamado Workif Pesquisador, essa
edição foi realizada no câmpus do
IFMT em Sorriso, a 420 km de Cuiabá,
pela Pró‑Reitoria de Pesquisa, Pós‑
Graduação e Inovação do instituto. O
evento reuniu cerca de 450 partici‑
pantes e 180 trabalhos que apresen‑
taram estudos cientí icos desenvolvi‑
dos nos IFs de todo o estado.

Fotos: Dieison Guisol/Ascom-IFMT Sorriso

Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFMT, Wander Miguel de Barros, no 6º Workshop realizado em Sorriso (MT).

Uniselva e Crea-MT ﬁrmam contratos
para realização de eventos

Diretoria participa de reunião de Conselho do IFMT

A assinatura dos contratos foi na sede do CREA-MT em Cuiabá.

Prof. Cristiano Maciel em reunião do Consepe, no IFMT.

A Fundação Uniselva marcou presença em reunião do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) do
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de
Mato Grosso (IFMT) para estreitar laços com o órgão da
Administração Geral do IF, que reúne servidores docentes
e técnico‑administrativos, discentes, coordenadores de
pesquisa, extensão e chefes de Departamento de Ensino.
No encontro realizado no dia 19 de novembro, no
prédio da Reitoria, o diretor‑geral da entidade, professor
Cristiano Maciel, e o técnico da área de Projetos, Miguel
Morais, apresentaram o papel da Uniselva enquanto
fundação de apoio do IFMT, prospectaram possibilidades
de novos projetos e tiraram dúvidas dos presentes. Na
opinião do professor e coordenador do Centro de
Referência de Canarana do IFMT, Rui Ogawa, a reunião
com a Fundação Uniselva foi “muito boa e esclarecedora”.
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Dois projetos apoiados pela Fundação Uniselva foram
selecionados no primeiro Edital de Seleção Pública de
Projetos de Patrocínio do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (Crea‑MT).
Ambos estão ligados à UFMT, câmpus Cuiabá, e tratam da
realização do 1º Simpósio de Horticultura de Mato
Grosso, coordenado pelo professor Glaucio da Cruz
Genuncio, da Faculdade de Agronomia e Zootecnia
(FAAZ), e do Fórum Global de Inovação e Tecnologia em
Sustentabilidade no Agronegócio (FITS 2020 AGRO),
capitaneado pelos professores Ailton José Terezo e
Adriano Buzutti de Siqueira, do Instituto de Ciências
Exatas e Tecnologia (ICET).
Ao todo, foram contempladas no edital oito propostas
que abarcam ações de interesse das áreas da engenharia,
da agronomia e das geociências, entre eventos e publica‑
ções. A assinatura dos contratos de patrocínios se deu no
dia 25 de novembro, na sede da autarquia, em Cuiabá, em
reunião conduzida pelo presidente do Crea‑MT, João
Pedro Valente.

informativo

Capacitação

O 1º Forum foi realizado em Brasília-DF.

C re d e n c i a d a j u n to a o C o n s e l h o
Nacional de Desenvolvimento Cientí ico e
Tecnológico (CNPq) para importar bens
destinados à pesquisa cientí ica e
tecnológica, a Uniselva enviou três
representantes para o 1º Fórum Nacional
de Importação para Pesquisa do CNPq
realizado em Brasília, DF , nos dias 5 e 6 de
novembro, para analisar os impactos do
Marco Legal de Ciência, Tecnologia e
Inovação e aprofundar discussões sobre
as práticas de importação para pesquisa
no Brasil.

Participaram os assessores jurídicos
Carlos Eduardo Guerreiro e Karoline
Franco e o técnico de Projetos Miguel de
Paula. As palestras, mesas redondas e
o icinas abordaram desembaraço
aduaneiro, fechamento de câmbio para
importação para pesquisa, credenciamen‑
to e revalidação pela Lei 8.010/1990 e
tiveram como painelistas, além de
servidores da agência, representantes do
MCTIC, Receita Federal, Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa), Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro) e Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae).

FACC promove I Congresso de
Ciências Contábeis da UFMT

A Faculdade de Administração e
Ciências Contábeis (FACC) da UFMT,
câmpus Cuiabá, realizou, entre os dias 22
e 24 de outubro, o I Congresso de Ciências
Contábeis (Concic) da Universidade, no
Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros da
Assembleia Legislativa de Mato Grosso
(ALMT). A primeira edição do Concic teve
como proposta discutir o impacto das
tecnologias da informação na formação do
pro issional contábil do futuro.

Foto: Karen Malagoli/AL-MT

Uniselva participa do 1º Fórum
Nacional de Importação para Pesquisa

O congresso reuniu estudantes, professores, pesquisadores e
prossionais da área.

Estudantes da UFMT e de outras
instituições de ensino superior, professo‑
res, pesquisadores e pro issionais
trocaram experiências sobre a teoria e a
prática da contabilidade por meio de
palestras e apresentações de trabalho.
Foram mais de 25 artigos cientí icos e
relatos técnicos sobre controle, auditoria
e perícia contábil, educação e pesquisa em
contabilidade, inanças e mercado de
capitais, contabilidade inanceira,
gerencial, tributária, socioambiental,
aplicada ao agronegócio e a Pequenas e
Médias Empresas e contabilidade
governamental e terceiro setor.

Fundação entrega
doações às Casas
Lar de Crianças

No dia 5 de dezembro, a Fundação
Uniselva entregou às Casas Lar de Crianças
os materiais escolares, roupas e brinquedos
arrecadados com a campanha Ainda dá
Tempo de Fazer uma Criança Feliz
realizada no mês de outubro, quando é
comemorado o dia das crianças, e estendida
até meados de novembro.
São duas casas ilantrópicas, localizadas
no bairro Jardim California, em Cuiabá, que
abrigam crianças com de iciências, abando‑
nadas e a espera de adoção. As doações
foram entregues pela responsável pela área
de Gestão de Pessoas da Fundação, Themes
Mesquita, e a técnica do setor de Compras,
Nilene Guimarães.

As casas lantrópicas abrigam crianças com deciência,
abandonadas e a espera de adoção.
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Fotos: Gabriel Jabur/MEC

Reitora pro tempore da Universidade
Federal de Rondonópolis é empossada no MEC

A posse foi prestigiada por autoridades, em Brasília-DF.

Designada para exercer o cargo de
reitora pro tempore da Universidade Fe‑
deral de Rondonópolis (UFR), a professora
Analy Castilho Polizel de Souza foi
empossada no dia 12 de dezembro, na
sede do Ministério da Educação (MEC), em

Reitora Analy de Souza.

Brasília, DF. A posse da primeira reitora
da instituição é mais uma etapa no
processo de desmembrar o câmpus de
Rondonópolis da UFMT e efetivar a
criação da UFR, com o objetivo de ampliar
a oferta de ensino de qualidade e pesqui‑
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futuro. “Ao mesmo tempo em que
reconhecemos o trabalho do profes‑
sor Gabriel Novis Neves e outros de
nossos antecessores, entendemos
que seja o momento de continuar a
luta, para honrá‑los e preparar a
universidade para os que virão”,
a irmou.
Presente em 23 cidades, a institui‑
ção também é responsável por
quali icar os pro issionais do estado e
disseminar o conhecimento cientí i‑
co, lembrou a professora Lennie
Aryetes Dias Pereira Bertoque,
diretora do Instituto de Ciências
Humanas e Sociais (ICHS), do Câmpus
Universitário do Araguaia. “Se a
UFMT não tivesse ido para o interior,
muitas pessoas das regiões mais
distantes não teriam acesso ao
conhecimento e a formação de
qualidade que uma instituição federal
pode oferecer”, destacou.

Arte: Jéssica Azevedo/NPD-Uniselva

Foto: Secomm/UFMT

A Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT) completou 49 anos no
dia 10 de dezembro, valorizando sua
inserção na sociedade por meio da
cultura, do ensino, da pesquisa e da
extensão. Discentes, docentes e
técnicos‑administrativos participa‑
ram das comemorações, que contou,
pela manhã, com a cerimônia de
outorga de títulos honorí icos à
senhora Domingas Leonor da Silva,
fundadora do grupo Flor Ribeirinha, e
aos ex‑reitores da UFMT, professores
Gabriel Novis Neves e Paulo Speller. À
noite, o Teatro Universitário recebeu
uma apresentação conjunta da
Orquestra Sinfônica e do Coral da
UFMT.
De acordo com a reitora da UFMT,
professora Myrian Serra, trata‑se de
um momento de congregação da co‑
munidade para celebrar a história da
Instituição e pensar sobre o seu

sa de ponta, atendendo demandas
especí icas da região.
O desmembramento teve início em
2018, com a assinatura do projeto de lei
que criou essa e outras cinco universida‑
des federais. “A partir desse momento,
começamos a implementar a universida‑
de. Agora, o desa io é a criação de sua
estrutura organizacional e administrati‑
va”, a irmou a reitora pro tempore.
Analy é doutora em Genética e Bioquí‑
mica, mestre e graduada em Agronomia,
todos os títulos pela Universidade Federal
de Uberlândia (UFU). No câmpus Rondo‑
nópolis atua como professora associada do
curso de Engenharia Agrícola e Ambiental
e membro permanente dos programas de
pós‑graduação em Engenharia Agrícola e
em Gestão e Tecnologia Ambiental.

Uniselva
parabeniza UFMT

UFMT comemora 49 anos de
criação com outorga de títulos

A instituição está
presente em 23 cidades
mato-grossenses.

Posse

A Fundação Uniselva, que é a
entidade de apoio e desenvolvi‑
mento da UFMT, parabenizou a
instituição com uma mensagem
que lembra seus 49 anos de
Educação Superior Pública de
Qualidade, Inclusiva e Plural,
tendo a sociedade mato‑
grossense como protagonista de
suas ações de ensino, pesquisa,
extensão, inovação e tecnologia.

informativo

Saúde

Uniselva promove ações no
Outubro Rosa e Novembro Azul

A Fundação Uniselva, por meio da área de Gestão de Pessoas,
reuniu suas colaboradoras e colaboradores para momentos
dedicados à promoção e prevenção à saúde integral da mulher e do
homem. As ações alusivas aos movimentos Outubro Rosa, realiza‑
da dia 24/10, e Novembro Azul, feita no dia 28/11, ocorreram em
parceria com pro issionais do Centro de Saúde Pico do Amor, de
Cuiabá.
Os participantes, reunidos no Bloco Didático II, câmpus UFMT
Cuiabá, assistiram palestras voltadas à conscientização sobre os
cuidados integrais com a saúde e puderam atualizar os cartões de
vacinação, aferir a pressão arterial e fazer testes rápidos de
glicemia capilar e infecções sexualmente transmissíveis.

Colaboradores e Colaboradoras participaram das
ações referentes aos cuidados e prevenção à saúde.

Prossionais do Centro de
Saúde Pico do Amor, de
Cuiabá, apoiaram as ações.

CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO
A Diretoria e os colaborado‑
res da Fundação Uniselva se
reuniram no dia 13 de dezembro,
num espaço de eventos da capital, para a
tradicional confraternização de im de ano da
entidade, compartilhando sentimentos de paz,
harmonia, felicidades e prosperidade a todos
nas festividades de Natal e Ano Novo.

.
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Uniselva abre lista de espera para 5ª turma de especialização
em Auditoria e Controladoria no Setor Público da UFMT

Agenda

A UFMT ofertará em 2020 uma nova turma do curso de pós‑graduação lato sensu em Auditoria e
Controladoria no Setor Público. Para garantir a participação no processo seletivo e receber mais informações
sobre o curso, os interessados devem preencher o formulário disponibilizado no site da entidade www.funda‑
caouniselva.org.br.
A 5ª edição da especialização, oferecida por meio do Departamento de Ciências Contábeis da FACC (Faculda‑
de de Administração e Ciências Contábeis), câmpus Cuiabá, terá enfoque na modernização da gestão dos órgãos
públicos, tendo como base o controle de gastos e a geração de melhores resultados, aliado à necessidade de
novos conhecimentos para aplicação nos diversos níveis da Administração Pública.
A abertura de uma nova turma atende aos novos desa ios e oportunidades que se impõem aos gestores e
exigem contínuo aprimoramento técnico e pro issional. A previsão é de que sejam abertas 60 vagas para
servidores públicos com curso superior em qualquer área do conhecimento, pro issionais liberais com atuação
junto ao setor público, pro issionais de concessionárias e delegatárias do serviço público e pro issionais de
quaisquer áreas que possuam curso superior e desejam trabalhar no setor público.
O curso terá cerca de 24 disciplinas e uma carga horária total de 360 horas. As aulas serão presenciais e
deverão ser ministradas duas vezes por mês, às sextas‑feiras, das 18h30 às 22h30, e aos sábados, das 8 às 12h e
das 14 às 18h. Informações pelos e‑mails: aferreiras@ufmt.br e felicias@ufmt.br.
Até 07/02/2020 – Inscrições abertas para o Curso Teórico‑Prático: Neutró ilos, ofertado
pelo Núcleo de Pesquisa e Apoio Didático em Saúde (Nupads) do Instituto de Ciências da
Saúde (ICS) da UFMT, câmpus Sinop, a 503 km de Cuiabá. São ofertadas 20 vagas. A formação,
prevista para ocorrer entre 6 e 8 de março de 2020, terá carga horária de 12 horas e será
ministrada pela professora Lucinéia Reuse Albiero, mestre em Imunologia Básica e Aplicada
pela Universidade de São Paulo.
Até 14/02/2020 – A Uniselva inscreve para a especialização em Microbiologia Aplicada a
Ciências Ambientais do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Faet‑
UFMT (Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia), câmpus Cuiabá. O curso pretende
atender agrônomos, biólogos, biotecnólogos, químicos, tecnólogos ambientais, oceanógrafos,
engenheiros, gestores de laboratórios, professores, pro issionais que atuam em concessioná‑
rias públicas e privadas e pro issionais autônomos que pretendem atuar na área. A pós‑
graduação lato sensu objetiva capacitar recursos humanos, criando competências e habilida‑
des para a resolução de problemas e desenvolvimento de propostas no âmbito da microbiolo‑
gia, visando, ainda reconhecer tecnologias microbianas emergentes como ferramentas para
agregar valor a produtos e processos.
Até 28/02/2019 – Inscrições abertas para o curso Prescrição de Treinamento para Grupos
Especiais: Obesidade e Doenças Metabólicas do Grupo de Estudo e Pesquisa das
Adaptações Cardiometabólicas ao Exercício Físico (GEPACEF), sendo uma das ações previstas
no projeto de extensão Consultoria e Capacitação na Área da Educação Física e Saúde, do
Departamento de Educação Física da FEF‑UFMT (Faculdade de Educação Física), câmpus
Cuiabá. A formação está prevista para ocorrer entre os dias 5 e 7 de março de 2020, no
auditório da Faculdade de Engenharia Florestal (Fenf) da UFMT, câmpus Cuiabá, mais
conhecido como "Madeirão", das 8 às 18h, totalizando uma carga horária de 30 horas. O curso
tem como público‑alvo graduandos, pós‑graduandos e pro issionais das áreas de Educação
Física, Nutrição, Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Biologia, Biomedicina, bem como de
outros campos da Saúde.
Até 29/02/2020 – O projeto de extensão FísicArte expõe na Galeria
de Artes do Sesc Arsenal em Cuiabá. O Céu de Mato Grosso pode
ser conferida gratuitamente de terça‑feira a sábado, das 14 às 21h,
e aos domingos e feriados, das 15 às 21h. O projeto do Instituto de
Física da UFMT, câmpus Cuiabá, conecta trabalhos artísticos com
conteúdos cientí icos e propõe visões artística sobre a ísica e
ísica sobre a arte.
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