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Convênio Nº 
842859/2017 

06/07/2017 30/04/2022 

Tem por Objeto a formação 
inicial, na modalidade presencial, 

de profissionais do magistério 
das redes públicas da educação 
básica, em consonância com a 
meta 15 do plano nacional de 

educação. 

UNEMAT/CAPES 720.000,00 - - 
- 

Acordo de Cooperação 
Nº 04/2017 

20/07/2017 20/07//2022 

Tem por Objeto a cooperação 
entre os participes para o Projeto 

de Equoterapia de nome 
“Equoterapia Anjos do Vale”.  

UNEMAT/SINDICATO 
RURAL DE PONTES E 

LACERDA 
972.000,00 - - 

- 



Termo de cooperação 
nº 0362/2017 

10/072017 30/09/2018 

Tem por objeto concessão de 180 
bolsas, sendo 110 na modalidade 

de iniciação científica e 70 na 
modalidade de extensão a 

pesquisa científica. 

FAPEMAT / UNEMAT - - - 
- 

Convênio nº 
843413/2017 

09/08/2017 31/12/2020 

Tem por objeto apoiar a 
aquisição de equipamentos 
destinados á melhoria da 
infraestrutura de pesquisa 

científica e tecnológica nos 
programas de pós-graduação 

recomendados pela Capes, em 
conformidade com o plano de 

trabalho. 

UNEMAT / CAPES R$ 475.675,68 R$ 475.200,00 R$ 475,68 
- 

Termo de cooperação 
nº 0392/2017 

01/08/2017 01/08/2020 

O presente instrumento tem 
como objeto a viabilização de 

estudos e a proposição de ações 
diversificadas que apoiem o 
desenvolvimento das cadeias 

produtivas inovadoras de mato 
grosso, através da 

disponibilização de um 
profissional docente da 

UNEMAT à SEDEC, cujos 
trabalhos contribuam para 

estimular o empreendedorismo, a 
inovação e a geração de emprego 

e renda no estado. 

SEDEC / UNEMAT - - - 
- 



 

  

Termo de cooperação 
nº 382/2017 

26/09/2017 26/09/2022 

Tem por objeto proporcionar aos 
acadêmicos regularmente 

matriculados nos corsos de 
graduação da UNEMAT, a 

oportunidade de realização de 
estágio curricular obrigatório e 

não remunerado junto a SEJUDH 
e suas unidades vinculadas, como 

forma de complementação do 
ensino e aprendizagem. 

SEJUDH / UNEMAT - - - 
- 

Acordo de Cooperação 
Técnica Internacional 

nº 005/2017 
20/10/2017 20/10/2022 

Tem por objeto fundamental o 
estabelecimento de uma 

cooperação acadêmica, científica 
e cultural entre as Instituições 

envolvidas. 

PREFEITURA DE SAM 
IGNÁCIO DE VALASCO-

BOLIVIA / UNEMAT 
- - - 

- 
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Termo de Colaboração 
nº 002/2017 

23/11/2017 23/11/2020 

O presente Termo de 
Colaboração tem como objeto a 
conjunção de esforços no sentido 
de promover em cooperação, o 
desenvolvimento da Educação e 
Cultura no Município de Colíder 
e região, mediante a implantação 
e execução do Curso de Ciências 
Biológicas, vinculado ao Campus 
do Vale do Teles Pires. 

UNEMAT/MUNICIPIO DE 
COLIDER/FAESPE 

672.380,00 672.380,00 - 
- 

Termo de Colaboração 
nº 03/2017 

20/12/2017 19/06/2022 

Termo de colaboração tem como 
objeto a conjugação de esforços 

no sentido de promover, em 
parceria, o desenvolvimento da 

educação e cultura no Município 
de Vila Rica/MT e região, 

mediante implantação e execução 
do curso de licenciatura em 

filosofia, no Núcleo pedagógico 
de Vila Rica, vinculado ao 

Campus Universitário do Médio 
Araguaia e a FAMMA, em 

regime modular, com oferta de 
50 vagas, com a finalidade de 

formar profissionais licenciados 
em filosofia  

UNEMAT/ FAESPE R$ 677.616,00 R$ 677.616,00 - - 



Termo de Colaboração 
nº 04/2017 

20/12/2017 19/06/2022 

Termo de colaboração tem como 
objeto a conjugação de esforços 

no sentido de promover, em 
parceria, o desenvolvimento da 

educação e cultura no Município 
de Luciara/MT e região, 

mediante implantação e execução 
do curso de licenciatura em 
física, vinculado ao Campus 

Universitário do Médio Araguaia 
e a FAMMA, em regime 

modular, com oferta de 50 vagas, 
com a finalidade de formar 

profissionais licenciados em 
física 

UNEMAT/ FAESPE R$ 761.157,60 R$ 761.157,60 - - 

Termo de Colaboração 
nº 05/2017 

20/12/2017 19/06/2022 

Termo de colaboração tem como 
objeto a conjugação de esforços 

no sentido de promover, em 
parceria, o desenvolvimento da 

educação e cultura no Município 
de Confresa/MT e região, 

mediante implantação e execução 
do curso de licenciatura em 

sociologia, no Núcleo 
Pedagógico de Confresa/MT, 

vinculado ao Campus 
Universitário do Médio Araguaia 

e a FAMMA, em regime 
modular, com oferta de 50 vagas, 

com a finalidade de formar 
profissionais licenciados em 

sociologia 

UNEMAT/ FAESPE R$ 717.034,16 R$ 717.034,16 - - 



Termo de Colaboração 
nº 06/2017 

22/12/2017 22/06/2023 

Termo de colaboração tem como 
objeto a conjugação de esforços 

no sentido de promover, em 
parceria, o desenvolvimento da 

educação e cultura no Município 
de Vila Rica/MT e região, 

mediante implantação e execução 
do curso de bacharelado em 

zootecnia, no Núcleo pedagógico 
de Vila Rica, vinculado ao 

Campus Universitário do Médio 
Araguaia e a FAMMA, em 

regime modular, com oferta de 
50 vagas, com a finalidade de 

formar profissionais. 

UNEMAT/ FAESPE R$ 892.507,00 R$ 892.507,00 - - 

Convênio nº 01/2018 28/03/2018 28/03/2019 

O presente Convênio tem por 
objeto a conjunção de esforços 
no sentido de promover 
cooperação, o desenvolvimento 
do projeto de extensão “Confresa 
Sustentável: Experiências de 
Extensão e Pesquisa na 
Construção de um Plano 
Diretor”. 

FAESPE / MUNICIPIO DE 
CONFRESA / UNEMAT 

250.000,00 - 250.000,00 
- 

Termo de Cooperação 
nº 04/2018 

01/03/2018 01/03/2020 

O presente Termo de Cooperação 
nº 04/2018, proposta Sigcon nº 
0142/2018 , tem por objeto a 
atuação descentralizada da 
gestora governamental Edna 
Luiza Almeida Sampaio, 
matricula nº 83153, na 
UNEMAT para coordenar o 
CENTRO DE PESQUISA E 
EXTENSÃO EM DIREITOS 
HUMANOS, INOVAÇÃO 
SOCIAL E CIDADANIA PROFª 

SEPLAN / UNEMAT - - - 
- 



LÚCIA GONÇALVES em 
Cáceres-MT. 

Acordo de Cooperação 
nº 001/2018 

10/05/2018 10/05/2020 

O presente Acordo de 
Cooperação tem por objeto dar 
continuidade às ações conjuntas 
entre as entidades acima 
qualificadas, visando à 
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”, de acordo com o 
Convênio n. 01.12.0479.00 – 
FINEP/UNEMAT/FAPEMAT, 
para acomodação do Laboratório 
do Mestrado em Genética e 
Melhoramento de Plantas, 
iniciado através do Acordo de 
Cooperação n. 008/2016 – 
UNEMAT/FAPEMAT, tendo em 
vista a atualização das planilhas 
orçamentárias 

UNEMAT/ FAPEMAT 35.700,37 35.700,37 - 

- 

 



Acordo de Cooperação 
nº 002/2018 

10/05/2018 10/05/2020 

O presente Acordo de 
Cooperação tem por objeto dar 
continuidade às ações conjuntas 
entre as entidades acima 
qualificadas, visando à 
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”, 
de acordo com o Convênio n. 
01.12.0479.00, para acomodação 
do Laboratório dos Mestrados em 
Genética e Melhoramento de 
Plantas, iniciado através do 
Acordo de Cooperação n. 
006/2016 – 
UNEMAT/FAPEMAT, tendo em 
vista a atualização das planilhas 
orçamentárias 

UNEMAT/ FAPEMAT 479.680,35 479.680,35 - 
- 

Acordo de Cooperação 
nº 003/2018 

10/05/2018 10/05/2020 

O presente Acordo de 
Cooperação tem por objeto dar 
continuidade às ações conjuntas 
entre as entidades acima 
qualificadas, visando à 
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 

UNEMAT/ FAPEMAT 265.234,47 265.234,47 - 
- 



Multiusuários de Pesquisa para 
os Programas de Pós-Graduação 
da UNEMAT”, de acordo com o 
Convênio n. 01.12.0479.00, para 
acomodação do Laboratório dos 
Mestrados de Educação e 
Linguística, iniciado através do 
Acordo de Cooperação n. 
007/2016 – 
UNEMAT/FAPEMAT, tendo em 
vista a atualização das planilhas 
orçamentárias 

Acordo de Parceria nº 
02/2018 

28/05/2018 28/05/2020 

O presente Instrumento tem 
como objeto a cooperação entre 
os participes para a execução do 
projeto de Inovação Tecnológica 
denominada ECOFIX, 
considerando que compete ao 
SENAI-MT e a UNEMAT, 
cooperar no desenvolvimento de 
pesquisas tecnológicas de 
interesse para a indústria e 
atividades assemelhadas, 
conforme Plano de Trabalho 
apresentado 

UNEMAT/ SENAI-MT - - - 
- 

Chamada pública 
MCTI/FINEP/CT-

INFRA – PROINFRA 
02/2014 – REF. 

0122/2016 

09/05/2018 09/05/2021 

Transferência de recursos 
fincanceiros pela concedente ao 
Concedente, para a execução do 
Projeto Intitulado “infraestrutura 
Laboratorial Multiusuária de 
Pesquisa para fortalecimento da 
Pós-graduação da Unemat.” 

UNEMAT/ FINEP 976.399,60 976.399,60 1.050,00 
1.050,00 
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03/2018 26/04/2018 26/04/2023 

O presente Convênio tem como 
objeto a conjugação de esforços 
no sentido de promover em 
cooperação, o desenvolvimento 
da Educação no Município de 
Rondonópolis-MT e região, 
mediante a implantação e 
execução do Projeto Pedagógico 
do Curso de Graduação  de 
bacharelado em Direito, do 
Programa Parceladas, em duas 
turmas únicas, vinculado à 
faculdade de Letras, Ciências 
Sociais e Tecnológicas do 
Campus de Alto Araguaia- 
UNEMAT, no Núcleo 
Pedagógico de Rondonópolis, em 
período semestral com 100 (cem) 
vagas 

Município de Rondonópolis-
MT/ UNEMAT/ FAESPE 

1.200.000,00 1.200.000,00 - 
- 

871013/2018 06/06/2018 30/12/2022 

Implantação e oferta de cursos de 
graduação em Licenciatura em 
Artes Visuais, Geografia, 
História e Matemática; graduação 
em bacharelado em Ciências 
Contabeis, Sistemas de 
Informação e Turismo; 
Especialização em Educação á 
Distância, Gestão Escolar, 
Gestão Universitária, Informática 
na Educação e Saberes e Práticas 
na Educação Infantil; Reoferta de 
cursos de graduação em 
Licenciatura em Ciências 

UNEMAT / CAPES -MEC 

 

R$ 
10.906.336,00 

 

R$ 10.797.272,64 

 

R$ 109.063,36 

 

 



Biológicas, Letras/Espanhol, 
Letras/Ingles e Pedagogia; 
Graduação em bacharelado em 
Administração Pública: 
Especialização PNAP em Gestão 
Pública, Gestão publica 
municipal e Gestão em Saúde; 
Manutenção do Núcleo 
UNEMAT/UAB, no ambito do 
Sistema UAB 

865487/2018 20/06/2018 30/06/2021 

O presente objeto possui como 
objetivo geral apoiar o 
desenvolvimento de ações de 
pesquisa e pós graduação dos 
professores de Educação Básica 
do Programa ProfHistória da 
Unemat Campus de Cáceres/MT, 
para os anos de 2018 a 2020/2.  

 

UNEMAT / CAPES -MEC 

 

R$ 100.000,00 

 

R$ 99.000,00 

 

R$ 1.000,00 

 

 

Termo de Cooperação 
Técnica CEX nº 

176/2018 
01/01/2018 31/12/2018 

Constitui objeto do presente 
instrumento a cooperação entre 
os participes para execução do 
Programa Nacional de Pós-
Doutorado, segundo as normas 
contidas em seu regulamento 
vigente, no ambito da Ação 
0487-Concessao de Bolsas de 
Estudo no País, integrante do 
programa de governo 2032 - 
Educação Superior - Graduação, 
Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa 
e Extensão. É parte integrante 
deste termo o Plano de Trabalho.  

UNEMAT / CAPES -MEC 

 

R$ 393.600,00 

 

R$ 393.600,00 

 

  



 

 

06/2018 01/08/2018 31/12/2018 

Termo de Licenciamento de uso 
das metodologias do Projeto 
Educação Empreendedora para o 
Ensino Superior: Curso 
Disciplina de 
Empreendedorismo, Desafio 
Universitário Empreendedor e 
Palestra Empreendedorismo em 
Dois Tempos, que entre si 
firmam o Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas de 
Mato Grosso SEBRAE/MT e a 
UNEMAT   

UNEMAT / SEBRAE - MT 

 
   

 


