
TERMOS CELEBRADOS SEM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 
Agosto/2019 a Maio/2021 

 

 

Número  
 

Início da 
Vigência 

Final da 
Vigência 

Objeto  
 

Partes  
Constituintes 

Coordenador/ Área Demandante 

Protocolo de 
Intenções nº 

02/2019 
26/08/19  26/08/24 

O presente Protocolo de Intenções tem o objetivo 
precípuo de promover a cooperação técnica, 
científica e educacional entre as instituições 
signatárias, visando desenvolver atividades voltadas 
para o ensino, pesquisa e extensão, favorecendo o 
intercâmbio cultural, de profissionais e acadêmicos 
nas áreas de interesse comum, impulsionando a 
produção de programas e projetos nas áreas de 
empreendedorismo, inovação e afins. 

UNEMAT/ 
MUNICÍPIO DE 

NOVA MUTUM-MT 
Campus Univ. de Nova Mutum 

Termo de 
Cooperação nº  

0164/2019 
18/10/19 18/10/24 

A presente cooperação tem por objeto disponibilizar 
vagas de estágio não remunerados para alunos 
regularmente matriculados e com efetiva frequência 
nos Cursos de Medicina e Enfermagem no Serviço 
Integrado de Trauma e Emergência - SIATE, no 
Município de Cáceres/MT 

UNEMAT/ SESP/ 
CORPO DE 

BOMBEIROS 
MILITAR 

Faculdade de Ciências da Saúde 

Termo de 
Cooperação nº  

0402/2019 
30/09/19 29/03/20 

Realização de eventos científicos  XII Congresso de 
Iniciação Científica - CONIC, 1º Seminário 
Internacional de Ciências Ambientais e XIV 
Semana da Biologia - SEMABIO 

UNEMAT/ 
FAPEMAT 

PRPPG 



Acordo de 
Transferência de 

material 
09/12/19 09/12/29 

Estabelecer as condições para a transferencia pela 
EMBRAPA  e uso pela UNEMAT dos materiais 
biológicos oriundos de banco de germoplasma 
(coleção) da Embrapa, que se encontram 
relacionados no Anexo I deste Acordo. 

Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuria 

- EMBRAPA e a 
Universidade do 
Estado de Mato 

Grosso - UNEMAT 

PRPPG 

Acordo de 
Cooperação nº 

04/2019 
11/12/19 11/12/21 

tendo como objeto a Cooperação entre os participe, 
visando dar continuidade a realização do Projeto 
"Bicho do Pantanal", e tornar Cáceres uma 
referência no Brasil com reconhecimento 
internacional como município que preserva as 
espécies da fauna do Rio Paraguai, em especial 
ariranhas e lontras, onças-pintadas, aves e 
ictiofauna, através do estimulo a pesquisa e ao 
turismo sustentável, que promove a educação 
ambiental e privelegia a geração de emprego e renda 
para desenvolvimento local e preservação do meio 
ambiente, em conformidade com os "objetos do 
Milênio". 

UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DE MATO 

GROSSO E 
INSTITUTO 

SUSTENTAR DE 
RESPONSABILIDAD

E 
SOCIOAMBIENTAL 

PRPPG 

Termo de 
Cooperação 
Técnica nº 
038/2019 

19/12/19 20/12/20 

Realização de disciplinas obrigatórias e optativas do 
Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão 
e Regulação de Recursos Hídricos (ProfÁgua) no 
Polo da UNEMAT pela mestranda Ana Paula Santos 
Barros, aprovada no Polo da UTFPR-CM. 

UNIVERSIDADE 
TECNOLÓGICA 
FEDERAL DO 

PARANÁ - UTFPR 
(COOPERANTE) / 

UNEMAT 
(COOPERADA) 

Coord.: Claumir Cézar Muniz 



Termo de 
Cooperação 
Técnica nº 
003/2019 

29/11/19 29/11/21 

Tem por objeto a integração de esforços entre os 
partícipes para implantação e monitoramento do 
programa Bifequali Transferências de Tecnologias 
(Bifequali TT) na Microrregião Norte Araguaia, na 
forma do Projeto de Atividade, o qual, devidamente 
subscrito pelos partícipes, integra o presente 
instrumento como anexo necessário e inseparável, 
sob a identificação do Anexo I. 

UNEMAT/ 
EMBRAPA 

PRPPG 

Termo de 
Cooperação 
Técnica nº 
0105/2020 

15/04/20 14/04/24 

Tem por objeto o Intercâmbio Técnico Cientifico de 
ambas as instituições promovendo Ensino e Pesquisa nas 
áreas de atuação da Perícia Oficial e Identificação 
Técnica, utilizando-se de peças anatômicas e cadáveres 
não reclamado junto a Diretoria  Metropolitana de 
Medicina Legal , Gerências de Medicina Legal para fins 
de aperfeiçoamentos  técnicos-científicos em parceria com 
o Departamento Acadêmico de Medicina da UNEMAT, 
proporcionando ao corpo docente, discentes e servidores 
da POLITEC da área da saúde, aperfeiçoamento prático e 
científico. 

SECRETARIA DE 
ESTADO DE 

SEGURANÇA 
PÚBLICA-SESP 

(COOPERANTE) / 
UNEMAT 

(COOPERADA) 

Coord.: Profa. Mayra Aparecida 
Cortes 

Termo de 
Cooperação 
Técnica nº  

D09/008/2020 

12/02/20 12/02/25 

Tem por objeto a conjunção de esforços e o 
desenvolvimento conjunto de atividades visando a 
operação contínua e manutenção de duas Estações 
Meteorológicas Automáticas- AUT. 

UNEMAT/ 
INSTITUTO 

NACIONAL DE 
METEOROLOGIA - 

INMET 

PRPPG 



Termo de 
Cooperação 
05/2019 - 
UNEMAT 

12/06/20 12/06/25 

Desenvolvimento do Programa de Pós-Graduação 
em Enfermagem Psiquiátrica da Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto - EERP, para a 
formação do quadro docente e membros do corpo 
técnico com graduação/título de mestre ou com 
graduação e sem o título de mestre, dos quadros 
efetivos e estáveis da UNEMAT, com a realização 
do Projeto Acadêmico de Doutorado 
Interinstitucional - DINTER em Enfermagem 
Psiquiátrica. 

UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO - 

USP/ESCOLA DE 
ENFERMAGEM DE 
RIBEIRÃO PRETO - 

EERP 
(COOPERANTE) / 

UNEMAT 
(COOPERADA) 

Profª Drª Ana Cláudia Pereira 
Terças Trettel 

Acordo de 
Parceria 02/2020 

- Unemat 
13/10/20 13/10/22 

Promoção da cooperação entre as partes 
viabilizando ações conjuntas para produção de 
conhecimento e desenvolvimento de pesquisas nas 
áreas de interesse dos parceiros. 

UNEMAT/SENAI  

Acordo de 
Cooperação 

Técnica 12/2020 
26/11/20 26/11/24 

Cooperação técnica entre a UNEMAT e FUNAI, 
para o desenvolvimento de ações necessárias à 
realização de cursos, e a garantia do acesso e 
permanência durante a formação de profissionais 
indígenas, matriculados em cursos específicos, 
prioritariamente para atuação na educação escolar 
indígena em suas comunidades, podendo alcançar 
outras áreas de formação, de acordo com Plano de 
Trabalho específico a ser discutido entre as partes. 

UNEMAT/ 
FUNAI  



Termo de 
Compromisso 
Laboratorial 

14/12/20 14/12/21 

Tem por objeto o compromisso técnico científico e 
operacional de interesse comum entre os partícipes, 
visando a oferta da análise e diagnóstico por RT-
PCR para o diagnóstico da SARS- CoV2 ( covid 19) 
para atender as demandas 

UNEMAT / 
PROEC / 

LACEN-MT 
PROEC 

Termo de Cessão 
de uso  001/2020 

27/10/20 23/10/22 

Tem por objetivo a cessão do imóvel de propriedade 
da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC/MT, 
Escola Estadual Professora Stela Maris Valeriano da 
Silva para abrigar as instalações da Universidade do 
Estado de Mato Grosso. 

UNEMAT/ 
SEDUC-MT  

Convênio  
902335/2020 

10/08/20 10/08/22 

Tem por objeto a implantação de centros de 
desenvolvimento do futebol- Academia & futebol, 
conforme previsto no plano de trabalho. 

UNEMAT/MINIS
TÉRIO DA 

CIDADANIA 
 

Termo de 
Cooperação  

001/202 
06/11/20 31/12/23 

Tem como objetivo a conjugação de esforços no 
sentido de promover em cooperação, o 
desenvolvimento  do projeto " Estudo de viabilidade 
de implantação de um Pólo Aeronáutico de um 
parque tecnológico em Primavera do Leste- MT". 

UNEMAT/ 
PRIMAVERA DO 

LESTE- MT 

Prof. Ronald Tavares Pires da 
Silva Prof. Ronald Tavares Pires 

da Silva 

Convênio  
905527/2020 

31/12/20 31/12/22 

Tem por objetivo a implementação de 1 (um) núcleo 
de Esporte Educacional  para o desenvolvimento do 
programa Segunda Tempo-Padrão, em atendimento 
as crianças e adolescentes no município de Cáceres. 

UNEMAT/MINIS
TÉRIO DA 

CIDADANIA 
 



Acordo de 
Cooperação 
Técnica s/nº 

22/10/20 22/10/22 

Tem como objetivo a cooperação entre os partícipes 
para mapeamento das principais culturas agrícolas 
(café, cana-de-açúcar, gergelim, milho, soja, etc) no 
estado de Mato Grosso, bem como em outras 
entidades da federação 

UNEMAT/ 
COMPANHIA 

NACIONAL DE 
ABASTECIMENT

O - CONAB 

 

Termo de 
Cooperação  
0105/2021 

12/04/21 31/12/24 

Tem como objetivo a conjugação de esforços no 
sentido de promover em cooperação, a oferta de 
cursos de formação continuada, em modo remoto, 
para professores da rede estadual de ensino com 
vistas a contribuir com a Educação Pública do 
Estado 

SEDUC/UNEMA
T 

Coordenador/Gestor Lucio José 
Dutra Lord 

Termo de 
Cooperação  
0374/2020 

14/01/20 30/04/22 

Instrumenta a forma e as condições pelas quais as 
partes convenentes se propõem a desenvolver mútua  
Cooperação  e  intercâmbio  acadêmico,  científico  
e  cultural, envolvendo áreas de interesse mútuo no 
que tange à formação de professores iniciantes, por 
meio do desenvolvimento do Programa Institucio-
nal de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e do 
Programa de Residência Pedagógica, ambos 
regulamentados pela Portaria CAPES nº 259 de 17 
de dezembro de 2019 e visando a melhoria da 
formação dos licenciandos da UNEMAT e a 
atualização dos professores em sala de aula nas 
escolas 

SEDUC/UNEMA
T  



Termo de 
Adesão 

25/02/21 25/05/22 

A Unemat adere ao Projeto de Mobilidade Virtual 
Acadêmica da ABRUEM, colocando a disposição 
das demais Universidades filiadas 35 (trinta e cinco) 
vagas, distribuídas em sete disciplinas de sete 
Cursos de Graduação na modalidade EaD passíveis 
de serem ofertadas na modalidade virtual, conforme 
planilha anexa. 

ABRUEM/ 
CÂMARA DE 

EAD/ UNEMAT 
 

Acordo de 
Parceria 

23/04/21 23/04/23 

Construir, mobiliar e equipar reserva técnica do 
Museu de História natural de Alta Floresta, a fim de 
viabilizar sua função de fiel depositário da coleção 
arqueológica originária do Programa de Pesquisa 
Arqueológica da Usina Hidrelétrica Colíder - UHE 
Colíder, implantado pela COPEL Geração e 
Transmissão S/A. 

UNEMAT/ 
MUSEU DE 
HISTÓRIA 

NATURAL DE 
ALTA 

FLORESTA/ 
COPEL 

GERAÇÃO E 
TRANSMISSÃO 

S/A 

 


