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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 
- - - 

- 


