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005/2016 29/04/2016 31/12/2016 

O presente Acordo de 
Cooperação tem por objeto 
a conjugação de esforços 
no sentido de promover, 
em cooperação o 
desenvolvimento do 
Projeto Forças no Esporte. 

UNEMAT/ 
MINISTÉRIO DA 
DEFESA - EXÉRCITO 
BRASILERO - 2º 
BATALHÃO DE 
FRONTEIRA 

        

002/2016                         
(Sigcon 0643-

2016) 
15/08/2016 14/08/2017 

O presente Acordo de 
Cooperação tem como 
objeto a conjugação de 
esforços no sentido de 
promover, entre as 
entidades acima 
qualificadas, o apoio 
financeiro, mediante 
destaque orçamentário, 
para efetivar a conclusão da 
Obra de Ampliação das 
salas em 155m², do projeto 
intitulado “Rede de 
Pesquisa em 
Biodiversidade e 
Biotecnologia do Estado de 
Mato Grosso”, para 
acomodação da coleção do 
Herbário do Campus 
Universitário de Nova 
Xavantina, tendo em vista a 

UNEMAT 
(COOPERANTE) - 
FAPEMAT 
(COOPERADA) 

R$ 20.418,79 R$ 20.418,79     



atualização dos valores em 
virtude do atraso da obra 

003/2016                              
(Sigcon 0642-

2016) 
15/08/2016 14/08/2017 

O presente Acordo de 
Cooperação tem como 
objeto a conjugação de 
esforços no sentido de 
promover, entre as 
entidades acima 
qualificadas, o apoio 
financeiro,  mediante 
destaque orçamentário, 
para efetivar a conclusão da 
Obra de Construção do 
Prédio em 290m², do 
Projeto intitulado “Rede de 
Pesquisa em 
Biodiversidade e 
Biotecnologia do Estado de 
Mato Grosso”, para 
acomodação da coleção do 
Herbário do Pantanal – 
HPAN, tendo em vista a 
atualização dos valores em 
virtude do atraso da obra 

UNEMAT 
(COOPERANTE) - 
FAPEMAT 
(COOPERADA) 

R$ 37.379,52 R$ 37.379,52     



006/2016                              
(Sigcon 0644-

2016) 
15/08/2016 14/08/2017 

O presente Acordo de 
Cooperação tem como 
objeto a conjugação de 
esforços no sentido de 
promover, entre as 
entidades acima 
qualificadas, a 
complementação de 
recursos financeiros, 
mediante destaque 
orçamentário, para 
execução da Obra de 
Construção dos 
Laboratórios Integrados de 
Pesquisa no Campus de 
Cáceres – 1.265,19m², do 
projeto intitulado 
“Estruturação de 
Laboratórios Multiusuários 
de Pesquisa para os 
Programas de Pós-
graduação da UNEMAT”, 
Convênio nº 01.12.0479.00 
para acomodação dos 
Laboratórios dos Mestrados 
de Genética e 
Melhoramento de Plantas e 
Ciências Ambientais, tendo 
em vista a atualização das 
planilhas orçamentárias  

UNEMAT 
(COOPERANTE) - 
FAPEMAT 
(COOPERADA) 

R$ 385.747,61 R$ 385.747,61     



007/2016 (Sigcon 
0645-2016) 

15/08/2016 14/08/2017 

O presente Acordo de 
Cooperação tem como 
objeto a conjugação de 
esforços no sentido de 
promover, entre as 
entidades acima 
qualificadas, a 
complementação de 
recursos financeiros, 
mediante destaque 
orçamentário, para 
execução da Obra de 
Construção do Centro 
Integrado de Pesquisa 
(CINPEL) no Campus de 
Cáceres – 1.219,80m², do 
Projeto intitulado 
“Estruturação de 
Laboratórios Multiusuários 
de Pesquisa para os 
Programas de Pós-
graduação da UNEMAT”, 
Convênio nº 01.12.0479.00 
para acomodação dos 
Laboratórios dos Mestrados 
de Educação e Linguística, 
tendo em vista a 
atualização das planilhas 
orçamentárias 

UNEMAT 
(COOPERANTE) - 
FAPEMAT 
(COOPERADA) 

R$ 238.088,10 R$ 238.088,10     



008/2016 (Sigcon 
0646-2016) 

15/08/2016 14/08/2017 

O presente Acordo de 
Cooperação tem como 
objeto a conjugação de 
esforços no sentido de 
promover, entre as 
entidades acima 
qualificadas, a 
complementação de 
recursos financeiros, 
mediante destaque 
orçamentário, para 
execução da Obra de 
Ampliação dos 
Laboratórios de Pesquisa 
no Campus de Tangará da 
Serra – 266,95m², do 
Projeto intitulado 
“Estruturação de 
Laboratórios Multiusuários 
de Pesquisa para os 
Programas de Pós-
graduação da UNEMAT”, 
Convênio nº 01.12.0479.00 
para acomodação do 
Laboratório do Mestrado 
em Genética e 
Melhoramento de Plantas, 
tendo em vista a 
atualização das Planilhas 
orçamentárias 

UNEMAT 
(COOPERANTE) - 
FAPEMAT 
(COOPERADA) 

R$ 37.379,52 R$ 37.379,52     

0576/2016 25/07/2016 24/01/2018 

O presente instrumento tem 
por objeto realizar a 
cooperação entre a 
FAPEMAT e a UNEMAT 
para a viabilização de 
recursos necessários para a 
Concessão de 15 bolsas de 
auxílio a Inovação 
Tecnológica - BAIT, sendo 
12 BAIT I e 3 BAIT II, nos 

FAPEMAT 
(COOPERANTE) / 
UNEMAT 
(COOPERADA) 

R$ 67.200,00 R$ 67.200,00     



termos da Resolução nº 02, 
de 24 de setembro de 2013. 

0441/2016 31/05/2016 31/05/2017 

Descentralização de 
recursos orçamentários da 
Cooperante para a 
Cooperada, através de Nota 
de Destaque para 
pagamento de despesas 
objetivando a Construção 
de salas de aula no Campus 
Universitário de Alta 
Floresta/MT 

SECID 
(COOPERANTE)/ 
UNEMAT 
(COOPERADA) 

R$ 1.070.528,82       

836200/2016 01/04/2016 31/12/2018 

Fomentar o planejamento, 
custeio e execução da 
política institucional de 
pós-graduação, através do 
Mestrado PROFLETRAS 

UNEMAT/ CAPES R$ 201.899,00 R$ 199.880,01 R$ 2.018,99   

0294/SETAS/2016 30/08/2016 29/08/2017 

Conjugação de esforços, 
em regime de mútua 
cooperação, visando 
contribuir para o 
desenvolvimento de ações 
para a promoção da 
Formação continuada  dos 
Conselheiros de Direitos e 
Conselheiros Tutelares do 
Estado do Mato Grosso, de 
acordo com o Convênio 
Federal nº 09251/2015, 
celebrado entre a SETAS e 
a SDH/PR                                 

UNEMAT/ SETAS         



0633/2016 15/09/2016 14/11/2020 

Cooperação entre a 
FAPEMAT e a UNEMAT 
para a viabilização de 
recursos necessários para a 
Concessão de 8 (oito) 
bolsas da modalidade 
Doutorado Pleno 
Acadêmico, pelo período 
de 48 (quarenta e oito) 
meses, nos termos da 
Resolução nº 02, de 24 de 
setembro de 2013. 

UNEMAT (Cooperada)/ 
FAPEMAT (Cooperante) 

R$ 844.800,00 R$ 844.800,00     

0634/2016 15/09/2016 14/11/2020 

Cooperação entre a 
FAPEMAT e a UNEMAT 
para a viabilização de 
recursos necessários para a 
Concessão de 20 (vinte) 
bolsas da modalidade 
Mestrado Pleno 
Acadêmico, pelo período 
de 48 (quarenta e oito) 
meses, nos termos da 
Resolução nº 02, de 24 de 
setembro de 2013. 

UNEMAT (Cooperada)/ 
FAPEMAT (Cooperante) 

R$ 432.000,00 R$ 432.000,00     

0561/2016 11/07/2016 10/10/2017 

Cooperação entre a 
FAPEMAT  e a UNEMAT 
para a viabilização de 
recursos necessários para a 
concessão de 180 (cento e 
oitenta) bolsas, sendo 110 
bolsas na modalidade de 
iniciação científica e 70 
bolsas na modalidade de 
Extensão a Pesquisa 
Científica, nos termos das 
Resoluções n° 002/2006 de 
21/06/2006 e Resolução n° 
002/2010 de 06/04/2010. 

FAPEMAT 
(COOPERANTE) / 
UNEMAT 
(COOPERADA) 

R$ 972.000,00 R$ 972.000,00     



007/2016 - 
UNEMAT   1193-

2016 SIGCON 
30/09/2016 30/10/2021 

Implantação e execução do 
Projeto Pedagógico do 
Curso de Bacharelado em 
Agronomia, da UNEMAT - 
Campus de Juara, em 
módulos disciplinares, 
regime presencial, com 
oferta de 50 (cinquenta) 
vagas no período diurno, 
com a finalidade de formar 
profissionais Bacharel em 
Agronomia, capacitados e 
qualificados ao exercício 
profissional. 

UNEMAT 
(CONCEDENTE) / 
FAESPE 
(CONVENENTE) 

R$ 1.565.652,88 R$ 1.565.652,88 R$ 1.565.652,88   

  01/11/2016 01/11/2021 
Implementação Inventário 
Florestal Nacional (IFN) no 
estado de Mato Grosso. 

MINISTÉRIO DO MEIO 
AMBIENTE - 
MMA/SERVIÇO 
FLORESTAL 
BRASILEIRO-SFB e  
UNEMAT 

        

 


