
Ano Início da 
Vigência

Final da 
Vigência Documento Número do 

Documento Objeto Principal do Documento Partes 
Constituintes Valor Total (R$) Valor Concedente/ 

cooperante (R$) Contrapartida

2015 18/11/2015 17/11/2020
Acordo de 
cooperação

007/2015

Conjugação de esforços no sentido 
de promover a parceria entre a 
UNEMAT  e a UFSCAR, visando a 
oferta de programa de pós-
graduação stricto sensu, com o 
desenvolvimento do projeto do 
DINTER em Sociologia.

UNEMAT 
(cooperante) 
UFSCAR 
(cooperada)

R$ 240.776,34 R$ 240.776,34  - 

2015 17/11/2015 30/12/2016 convênio 817539/2015

Apoio à formação de recursos 
humanos, a produção e o 
aprofundamento do conhecimento 
nos cursos de pós-graduação strictp 
sensu ministrados pelas Instituições 
de Ensino Superior - IES no âmbito 
do Programa de Apoio à Pós-
Graduação, conforme a Portaria 
CAPES n° 156, de 26 de novembro 
de 2014, e alterações posteriores. 
(PROAP)

CAPES / 
UNEMAT

R$ 321.071,07 R$ 320.750,00  R$                 321,07 

Relação dos Convênios e Acordos de Cooperação celebrados pela UNEMAT no período de 04/11/2015 a 31/03/2016 - UNEMAT/PGF/DACC (Dir. Adm. Contratos e Convênios)



2015 12/11/2015 11/11/2020
Acordo de 

Cooperação
009/2015

Estabelecer e regulamentar um 
programa de cooperação científica 
entre a UENF e a UNEMAT, nas 
áreas de atuação e interesse 
comuns, incluindo a realização de 
programas de mestrados e 
doutorados interinstitucionais, 
mestrados e doutorados em 
associação, estudos e pesquisas, 
consultorias, conferências, 
publicações, ministração de cursos e 
programa de treinamento, realização 
de estágios e quaisquer outras 
atividades julgadas de interesse ou 
de conveniência pelos partícipes.

UNEMAT / 
UENF

2015 18/12/2015 18/12/2016 Convênio
022/2015 - 

824074/2015

Apoiar as propostas de extensão 
aprovadas no Edital PROEXT 2015 
MEC/SESu com execução prevista 
para 2015, ainda, considerando as 
consignações orçamentárias 
relativas ao Plano Plurianual MEC 
2012-2015.

UNEMAT/ MEC  R$       1.111.728,90  R$        1.100.721,70  R$            11.007,22 

2015 26/11/2015 25/11/2016
Termo de 

Cooperação
008/2015

Dar continuidade a execução do 
termo de cooperação técnica nº 
008/2012, cujo objeto é a 
elaboração de projeto executivo para 
reforma e ampliação da unidade de 
ensino do Campus II da UNEMAT, 
no Município de Barra do Bugres-
MT

UNEMAT(cooper
ante) SECID 
(cooperada)

 R$            18.759,11  R$             18.759,11  - 

Não há transferência de recursos



2015 31/12/2015 31/12/2017 Convênio 824066/2015

Estruturação e funcionamento do 
Centro de Desenvolvimento de 
Pesquisa em Políticas de Esporte e 
de Lazer da rede Cedes no Estado de 
Mato Grosso

UNEMAT/ 
MINISTÉRIO 
DO ESPORTE - 
ME

R$ 548.622,04 R$ 507.902,00 R$ 40.720,00

2015 16/12/2015 15/12/2017
Termo de 

Cooperação
028/2015

Estabelecimento de parceria entre a 
SEPLAN ea UNEMAT, com atuação 
descentralizada na cooperada da 
gestora governamental Edna Luzia 
Almeida Sampaio, matrícula 83153, 
para coordenar as ações de gestão 
de políticas públicas do projeto 
Centro de Referencia em Direitos 
Humanos que envolve a UNEMAT e 
o Ministério de Mulheres, Igualdade 
Racial e Direitos Humanos

UNEMAT/ 
SEPLAN

2015 26/11/2015 25/11/2020
Acordo de 

Cooperação
s/nº

Estabelecer uma cooperação 
acadêmica, científica e cultural entre 
as duas universidades

UNEMAT/ 
UNIVERSIDADE 
DE COIMBRA - 
PORTUGAL

2015 30/12/2015 30/12/2016 Convênio 813054/2014

Execução de ações para a promoção 
da permanência dos alunos nos 
cursos de graduação nas 13 
unidades universitárias e 9 núcleos 
pedagógicos da UNEMAT com vistas 
a melhoria da ambiênica e a plena 
vivência de universitários pelos 
alunos da instituição - PNAEST 
2015

UNEMAT/ 
MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO - 
MEC 

R$ 2.145.000,00 R$ 1.950.000,00 R$ 195.000,00

Não há transferência de recursos

Não há transferência de recursos



2016 25/01/2016 24/07/2021 Convênio 01/2016

O presente Convênio tem como 
objeto a conjugação de esforços no 
sentido de promover em cooperação, 
o desenvolvimento da Educação e 
Cultura no Município de Aripuanã e 
região, mediante a implantação e 
execução do Projeto pedagógico do 
Curso de Direito, do Programa 
Parceladas/UNEMAT, na 
modalidade modular, regime 
presencial, com oferta de 100 vagas, 
sendo 50 vagas no período matutino 
e 50 vagas no período noturno, com 
a finalidade de formar profissionais 
com bacharelado em Direito, 
capacitados e qualificados ao 
exercício profissional

UNEMAT/ 
MUNICÍPIO DE 
ARIPUANÃ

R$ 1.280.116,11 R$ 1.280.116,11
Não há contrapartida 

financeira da 
UNEMAT

2016 04/02/2016 03/02/2017
Termo de 

Cooperação
0109/2016 - 

Sigcon

O presente Termo de Cooperação 
tem por objeto erstabelecer mútua 
cooperação técncia para viabilizar a 
implantação do Parque Tecnológico 
de Mato Grosso, mediante a 
disponibilização, pela Cooperada, de 
um servidor pesquisador, com perfil 
acadêmico voltado à inovação, para 
atuação integral no desenvolvimento 
das metas estabelecidasno Plano de 
Trabalho do presente instrumento.

UNEMAT/ 
SECITECI

Não há transferência de recursos



2016 01/01/2016 30/06/2016
Termo de 

Cooperação
01/2016

O presente Termo de Cooperação 
tem por objeto a descentralização de 
recursos orçamentários da 
Cooperante para a Cooperada, 
através da Nota de Destaque, para 
pagamento de despesas com a 
contratação de empresa 
especializada em fornecimento de 
Combustíveis para veículos, 
máquinas e equipamentos que 
compõem a frota do Poder Executivo 
do Estado de Mato Grosso, bem 
como, de gestão eletrônica de 
abastecimento de combustíveis 
mediante taxa de administração. 

UNEMAT 
(cooperante)/ 
Secretaria de 
Estado de 
Gestão - SEGES 
(cooperada)

R$ 783.537,80 R$ 783.537,80  - 

2016 30/12/2015 31/08/2023
Termo de 

Cooperação
169/2015

O presente Termo de Cooperação 
tem por objeto a descentralização de 
recursos orçamentários da 
Cooperante para a Cooperada, 
através da Nota de Destaque, para a 
formação e habilitação de 180 (cento 
e oitenta) professores indígenas em 
Nível Superior, no Curso de 
Graduação em Licenciatura 
Intercultural Indígena, para o 
exercício da docência no Ensino 
Fundamental e Médio, sendo que, 
serão ministrados 3 turmas com 60 
alunos cada, em consonância com o 
Plano de Trabalho. 

UNEMAT 
(cooperada)/ 
SEDUC/MT 
(cooperante)

R$ 9.122.850,00 R$ 9.122.850,00
Não há contrapartida 

financeira da 
UNEMAT



2016 30/12/2015 31/08/2023
Termo de 

Cooperação
170/2015

O presente Termo de Cooperação 
tem por objeto a descentralização de 
recursos orçamentários da 
Cooperante para a Cooperada, 
através da Nota de Destaque, para a 
formação e habilitação de 180 (cento 
e oitenta) professores indígenas em 
Nível Superior, no Curso de 
Graduação em Pedagogia 
Intercultural Indígena, para o 
exercício da docência no Ensino 
Fundamental e Médio, sendo que, 
serão ministrados 3 turmas com 60 
alunos cada, em consonância com o 
Plano de Trabalho. 

UNEMAT 
(cooperada)/ 
SEDUC/MT 
(cooperante)

R$ 9.122.850,00 R$ 9.122.850,00
Não há contrapartida 

financeira da 
UNEMAT



2016 24/02/2016 24/02/2020 Convênio 02/2016

O presente Convênio tem como 
objeto a conjugação de esforços no 
sentido de promover em cooperação, 
o desenvolvimento da Educação e 
Cultura no Município de Itiquira-MT 
e região, mediante a implantação e 
execução do projeto pedagógico do 
Curso de graduação em Licenciatura 
Plena em Pedagogia, do Programa 
Parceladas/UNEMAT, em módulos 
disciplinares, em períodos de férias 
e recessos escolares, com oferta de 
50 (cinquenta) vagas, com a 
finalidade de formar profissionais 
licenciados em Pedagogia com 
habilitação no exercício do 
ministério na educação infantil e no 
ensino fundamental - séries iniciais 
e, no que couber, na educação de 
jovens e adultos - EJA

UNEMAT 
(Interveniente)/ 
MUNICÍPIO DE 
ITIQUIRA - MT 
(Concedente) e 
FAESPE 
(Convenente)

R$ 642.842,20 R$ 642.842,20
Não há contrapartida 

financeira da 
UNEMAT



2016 24/02/2016 24/02/2020 Convênio 03/2016

O presente Convênio tem como 
objeto a conjugação de esforços no 
sentido de promover em cooperação, 
o desenvolvimento da Educação e 
Cultura no Município de Itiquira-MT 
e região, mediante a implantação e 
execução do projeto pedagógico do 
Curso de bacharelado em Ciências 
Contábeis, do Programa 
Parceladas/UNEMAT, em módulos, 
regime presencial, com oferta de 50 
(cinquenta) vagas, com a finalidade 
de formar profissionais com 
bacharelado em Ciências Contábeis 
e qualificados ao exercício 
profisisonal com visão ampla e 
abrangente e com conhecimentos 
específicos em ciências contábeis, 
habilitados para atuar nas diversas 
atividades relacionadas a esse 
campo.

UNEMAT 
(Interveniente)/ 
MUNICÍPIO DE 
ITIQUIRA - MT 
(Concedente) e 
FAESPE 
(Convenente)

R$ 956.596,35 R$ 956.596,35
Não há contrapartida 

financeira da 
UNEMAT



2016 21/03/2016 20/09/2021 Convênio 04/2016

O presente Convênio tem como 
objeto a conjugação de esforços no 
sentido de promover em cooperação, 
o desenvolvimento da Educação e 
Cultura no Município de Vila Rica-
MT e região, mediante a implantação 
e execução do projeto pedagógico do 
Curso de Direito, vinculado a 
Diretoria de Graduação Fora de sede 
e Parceladas, integrada a Pró-
reitoria de Ensino de Graduação 
(PROEG) da UNEMAT,  em módulos, 
regime presencial, com oferta de 100 
(cem) vagas, sendo 50 (cinquenta) 
vagas no período matutino e 50 
(cinquenta) vagas no período 
noturno, com a finalidade de formar 
profissionais com bacharelado em 
Direito, capacitados e qualificados 
ao exercício profisisonal com visão 
ampla e abrangente e com 
conhecimentos específicos em 
ciências jurídicas, habilitados para 
atuar nas diversas atividades 
relacionadas a esse campo.

UNEMAT 
(Interveniente)/ 
MUNICÍPIO DE 
VILA RICA - MT 
(Concedente) e 
FAESPE 
(Convenente)

R$ 1.280.116,08 R$ 1.280.116,08
Não há contrapartida 

financeira da 
UNEMAT



2016 21/03/2016 21/03/2020 Convênio 05/2016

O presente Convênio tem como 
objeto à conjugação de esforços no 
sentido de promover em cooperação, 
o desenvolvimento da Educação e 
Cultura no Município de Alto 
Araguaia e região, mediante a 
implantação e execução do Projeto 
Pedagógico do Curso de Direito, 
vinculado à Diretoria de Graduação 
Fora de Sede e Parceladas, integrada 
a Pró-Reitoria de Ensino de 
Graduação (PROEG) da UNEMAT, 
em módulos disciplinares, em 
regime presencial, com oferta de 100 
(cem), sendo 50 (cinquenta) vagas no 
período matutino e 50 (cinquenta) 
vagas no período noturno, com a 
finalidade de formar profissionais 
com Bacharelado em Direito, 
capacitados e qualificados ao 
exercício profissional com visão 
ampla e abrangente e com 
conhecimentos específicos em 
ciências jurídicas, habilitados para 
atuar nas diversas atividades 
relacionadas ao campo do Direito.

UNEMAT 
(Interveniente)/ 
MUNICÍPIO DE 
ALTO 
ARAGUAIA - MT 
(Concedente) e 
FAESPE 
(Convenente)

R$ 1.280.116,08 R$ 1.280.116,08
Não há contrapartida 

financeira da 
UNEMAT



2016 21/03/2016 21/03/2019 Convênio 06/2016

O presente Convênio tem como 
objeto à conjugação de esforços no 
sentido de promover em cooperação, 
o desenvolvimento da Educação e 
Cultura no Município de Alto 
Araguaia-MT e região, mediante a 
implantação e execução do Projeto 
Pedagógico do Curso de Licenciatura 
Plena em Pedagogia, vinculado à 
Diretoria de Graduação Fora de 
Sede e Parceladas, integrada a Pró-
Reitoria de Ensino de Graduação 
(PROEG) da UNEMAT, em módulos 
disciplinares, com oferta de 50 
(cinquenta) vagas, no período 
noturno, com a finalidade de formar 
profissionais licenciados em 
Pedagogia, com habilitação no 
exercício do magistério na educação 
infantil e no ensino fundamental – 
séries iniciais, e no que couber, na 
educação de jovens e adultos – EJA, 
e na educação especial – EE, com 
conhecimentos multidisciplinares, 
capacitados e qualificados ao 
exercício profissional, com visão 
ampla e abrangente e com 
conhecimentos específicos 
pertinentes à educação como um 
processo de desenvolvimento 
integral do educando.

UNEMAT 
(Interveniente)/ 
MUNICÍPIO DE 
ALTO 
ARAGUAIA - MT 
(Concedente) e 
FAESPE 
(Convenente)

R$ 597.059,98 R$ 597.059,98
Não há contrapartida 

financeira da 
UNEMAT


