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1 - ÓRGÃO: UNEMAT
3 - Grupo de Despesa:

14 - Área Demandante: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Gradução - PRPPG
5 - Classificação Orçamentária:

Órgão: FINEP

Projeto Atividade: 2214.0700

Elemento de Despesa: 4490.5100

Fonte: 393

Valor: R$ 18.971,41

I^EFERENTE ao convênio no 01.12.0479.00 - FINEP

fVIÂT

Rubrica

6 - Objeto do Termo de Referência:
selecionar Empresa de Engenharia - Área civii, para execução da conclusão
dos serviços de Ampliação dos Laboratórios de Pesquisa, no municipio de
Tangarà da Serra/MT, referente ao Convênio no 01.12.0479.00-FINEP, para
atender a demanda dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu em
Genética e Melhoramento de Plantas em desenvolvimento no Campus
Universitário de Tangará da Serra da Universidade do Estado de Matoj
Grosso.

7 - Justificativa Técnica:

A implementado de construção, ampliação e equlpagem dos laboratórios integrados
de pesquisa dos Programas de Pós-graduado em aências Ambientais, e em Genética]
e Meihoramento de Piantas, no Campus de Cáceres e no Campus de Tangará da Serra,
v^m disponibiiizar condições estruturais adequadas para apoiar o desenvolvimento
de pesquisas dentro das áreas das Ciências Biológicas é Agrárias, fortaiecendo assim
as atividades dos grupos de pesquisa destes dois Campi no âmbito da pós-graduado
envoivida e consequentemente da Universidade. Os recursos financeiros pieiteados
irão estimuiar e oferecer condições ao fortaiecimento dos grupos de pesquisa e ao]
desenvoivimento de pesquisas em diversas iinbas e áreas, aiém de propiciar aos pos-
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^duandos oportunidades de vivendar e ampliar os conhedmehíõs,"-^^arando-is j
para atuarem como pesquisadores. Do ponto de vista do desenvoivimento dentífico
regional, a impiementação de infra-estrutura laboratorial irá suprir a car-ênda de|
estudos do Estado de Mato Grosso no contexto das Ciências Biológicas e Agrarras para
gerar informações precisas e consistentes no aprofundamento e o desenvoivimento de
pesquisas acopladas às necessidades da gestão, preservação e ou conservação da
biodiversidade tropical. O Programa de Pós-graduação "Stricto Sensu" em Ciencras
Ambientais está situado na confluência de três grandes biomas. Pantanal, Cerrado e
Amazônico, que possuem diferentes culturas e ainda abriga uma das maiores j
biodiversidades do mundo, no entanto ainda muito pouco conhecida pela ciência.
Nesse sentido, é de extrema importância à construção física dos iaboratorros dei
pesquisas integrados para fortalecer as ações da UNEMAT, além de impulsionar as
pesquisas nas diversas áreas aqui associadas, contribuindo significativamente para o
desenvoivimento científico, tecnológico e de inovação do Estado de Mato Grosso. Nosj
úitimos anos os docentes iigados aos programas de Pós-graduação da UNEMAT tem
conseguido através dos principais órgãos de fomento nacionais e do estado de Mato
[Grosso (EINEP, CNPq, CAPES e EAPEMAT), alavancar recursos para a aquisição de
equipamentos e custeio, que serão alocado nos espaços laboratoriais do Centro ora
pleiteado. A iimitação estruturai e de espaço físico tem sido um dos principais pontos
de estrangulamento sentido pelos grupos de pesquisa atuantes nos Programas de Pos-
gradua^o em andamento. O Programa de Pós-graduação "Stricto Sensu" em Genebcaj
e Melhoramento de Plantas, da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
associado à Universidade Estaduai Norte Eiuminense Darcy Ribeiro (UENF), tem pori
objetivo a formação de recursos humanos para o exercício de atividades de magistério |
superior, pesquisa e desenvoivimento, com o aprofundamento do conhecimento emj
Genética e Melhoramento de Plantas, em nível de Mestrado. Para isso conta com
grupos de pesquisa qualificados e produtivos, mas tais grupos ainda apresentam
lacuna de experiência em pesquisa ou orientação para garantir o desenvoivimento do|
curso de forma autônoma, pelo menos por certo período. Com a associaçaoj
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temporária com o Programa de Pós-graduação em Gen^ca e Melhbramento dei
Plantas da UENF, que e um programa já consolidado, este novo programa estabelece
as condições para o preenchimento de tais lacunas e posteriormente emancIpar-se j
progressivamente da dependência dessa cooperado Intensa e sistemática. Neste
contexto, a construção de espaço físico dos Uboratorlos de Pesquisa para apoio aos!
Programas de Pós-graduação em Qênclas Ambientais, e em Genética é Melhoramento'
de Plantas no Campus de Cáceres, a ampliação do espaço físico de tres laboratórios]
no Campus de Tangará da Serra, além da aquisição dos equipamentos para os|
docentes que compõem o quadro de pesquisadores credenciados do Programa de
Genética e Melhoramento de Plantas, são condições que Irão fortalecer: a estrutura
dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu envolvidos com essa proposta,
possibilitando ampliar a atuação destes na produção de conhecimentos científicos,
Impactando, desta forma, o desenvolvimento científico no contexto do estado de Mato
Grosso e região Centro-Oeste do Brasil, tendo em vista, as peculiaridades dej
ambientes e condições socloeconômicas onde os Mestrados se encontram instalados
Atualmente a obra tem 98,69% executado e para que se tenha seu uso pleno el
adequado é necessário sua conclusão. Não foi feito nenhum acréscimo ao projeto
executivo Inicial e esta seleto tem o objetivo de conclusão do contrato que firmado j
anteriormente.

8 - Resultados esperados:
- O Impacto Social será a base para que a qualificação continuada promova a
integração de ações das instituições de educação profissional e tecnológica, assim
como em projetos de desenvolvimento regional, geração de emprego, trabalho ej
renda. Os Programas de Mestrados em Ciências Ambientais e em Genética e
Melhoramento de Plantas se propõem a promover a educação profissional e|
tecnológica da região visando o aprimoramento do ensino, pesquisa e extensão,
geração e disponibilizando informações auxiliares na tomada de decisão dos diversos j
setores da cadeia produtiva e da sociedade;
o impacto Ambiental será constituído pela busca do desenvolvimento ambiental do]

Pró-Reitoria de Planejamento e Tecnologia da Informação
Escritório de Obras e Serviços de Engenharia - EOSE
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT
Telefone: (65) 3221 0098



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECN^^^^^bt^KCI AKXM Lfc MATrífiêSSccn RuirtdbcCRtiAKiA uc C3i«i/wf 1^1-

s®

UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO^ROSStí
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE 3ANE VANiflI -

^do de Mato Grosso, através do estudo detalhado da interlocução das relações dei
produção e conhecimento cientifico dos recursos naturais. Usando o meio ambiente |
como base para estratégia do desenvolvimento social e tecnologico, com
responsabilidade; Consolidação dos Programas de Pós-graduação em Ciências
Ambientais e em Genética e Melhoramento de Plantas, ambos inseridos na região
Centro-Oeste que se caracteriza por ser de grande produção agrícola e, também, um]
centro de ampla diversidade biológica e ambiental;
-Consolidação da estrutura física visando à adequação necessária nas contrapartidas
físicas exigidas nos diferentes editais de fomento a pesquisa e a extensão.
Crescimento de formalização de convênios regionais, nacionais e internacionais quej
exijam infraestrutura física consistente e adequada;
- Geração de informações conforme diagnósticos dos potenciais agrícolas e ambientais 1
da região Centro-Oeste, ampliando assim o conhecimento e Inovação, para o
fortalecimento da capacidade competitiva econômica conjugada com a preservação
ambiental do Estado e do País;

Integração dos conhecimentos científicos e tecnológicos relacionados ao
planejamento de sistemas produtivos e ambiental mente sustentáveis tanto a nível de|
pós graduação (mestrados) e graduação (Iniciação Científica);
- Aumento da conectividade entre os grupos de pesquisa na UNEMAT, atuantes nos
Biomas Amazônico, Cerrado e Pantanal. Elevação da produção de conhecimentos
científicos e dissertações desenvolvidas nos Programas de Pós-graduação em Ciências
Ambientais, e em Genética e Melhoramento de Plantas da UNEMAT, potencializando |
assim a produção de trabalhos científicos em congressos, seminários e elaboração dei
artigos científicos em revista com indexação e Qualis. Fortalecimento das linhas de|
pesquisas, e consolidação dos grupos de pesquisa dos Programas de Mestrado em
Ciências Ambientais, e em Genética e Melhoramento de Plantas, possibilitando a
implantação de um doutorado, e com isso atingir a consolidação da formação de
recursos humanos em ambas as áreas; Potencialização de tecnologias sustentáveis de
produção agrícola e fortalecimento da atuação de pesquisa na área de produção]
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