
>Educação 05>> TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL 
SEXTA-FEIRA - 19 DE MAIO DE 2017Diário da Serra

Vestibular unemat

Candidatos que ain-
da não realizaram sua 
inscrição para concor-
rerem a uma vaga na 
Universidade do Es-
tado de Mato Grosso 
(Unemat), tem somen-
te até o dia 21, domin-
go para fazê-lo. A ins-
crição custa R$ 100.

“As inscrições ain-
da não se encerraram, 
mas faço um alerta, 
para que não deixem 
para a último dia”, 
reforça o Diretor do 
Campus, Anderson 
Fernandes Miranda.

Ao todo, as 2.340 
vagas ofertadas serão 

distribuídas em 10 
campi da instituição. 
As provas serão rea-
lizadas em todas as 
cidades onde a Une-
mat oferta vagas, além 
de Cuiabá, dentre as 
quais o candidato 
pode optar no ato da 
inscrição.

Todos os cursos 
oferecidos destinam 
40% das vagas para 
ampla concorrência 
e reservam 25% para 
o programa de cotas, 
que inclui candidatos 
negros ou pardos, e 
outras 35% a estudan-
tes oriundos de escolas 
públicas.

Tangará da Serra 
oferta os cursos: admi-
nistração (matutino e 

noturno), agronomia, 
ciências contábeis, 
ciências biológicas, en-
fermagem, engenharia 
civil, letras e  Jornalis-
mo. O campus passa 
por muitas adequações 
para melhorar ainda 
mais sua estrutura. “O 
campus está em fase 
de expansão, tanto em 
estrutura física, quanto 
de cursos, pois recen-
temente implantamos 
o curso de Engenha-
ria Civil e já teremos 
Jornalismo, mais uma 
grande conquista”, 
destaca o gestor.

Segundo o diretor, 
estão sendo construí-
das mais 20 salas que 
serão utilizadas para 
aulas e também labo-

ratórios, onde cerca de 
2 milhões foram inves-
tidos. “Venham! Esta-

mos adequando o cam-
pus e continuaremos 
a fazê-lo para propor-

cionar cada vez mais 
qualidade no ensino”, 
completa Fernandes.

>> Rosi Oliveira
Redação DS

Zedeca pede 
atenção 
da Semec 
a escolas indígenas

reFOrmaDuPOnt PiOneer

Laboratório americano abre 
caminho para parceria com Unemat

Melquezedeque Fer-
reira Soares (PMDB) 
pediu esta semana que 
o secretário municipal 
de Educação e Cultura 
Adriano Fernandes dê 
atenção especial às es-
colas indígenas manti-
das pelo município de 
Tangará da Serra. O ve-
reador citou exemplo da 
escola indígena Zozoi-
terô, localizada na Al-
deia Rio Verde, que está 
necessitando de refor-
mas urgentes. “A escola 
Zozoiterô necessita de 
uma reforma geral a fim 
de melhorar toda aquela 
estrutura, melhorando 
o aspecto do ambiente, 
proporcionando a co-
munidade um ambiente 
confortável e aconche-
gante”, defende o verea-
dor Zedeca.

Para o vereador, o 
município tem cumpri-

do seu papel de oferecer 
aos indígenas uma edu-
cação escolar específi-
ca, diferenciada e inter-
cultural. Apesar disso, 
argumenta Zedeca, é 
preciso que seja melho-
rada a infraestrutura 
das escolas que aten-
dem as comunidades 
indígenas para a garan-
tia do direito dos povos 
indígenas.

SAÚDE – Zedeca en-
caminhou indicação ao 
secretário municipal de 
Saúde, Itamar Martins 
Bonfim, solicitando a 
instalação de motor de 
correr, com controle, 
nos portões de entra-
da e saída da Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA). Segundo o par-
lamentar, a medida fa-
cilitará o trabalho dos 
servidores do Samu e 
das ambulâncias, me-
lhorando a atenção a 
população, tornado o 
atendimento mais ágil. 

Em busca de parcerias 
para a melhoria do se-
tor de pesquisa em Mato 
Grosso, o governador Pe-
dro Taques e a comitiva 
mato-grossense conhe-
ceram o maior centro de 
pesquisas avançadas de 
cultura da DuPont Pio-
neer, na cidade de Des 
Moines, no estado ameri-
cano de Iowa. Na ocasião, 
a empresa se colocou a 
disposição para abrir par-
ceria com a Universidade 
do Estado de Mato Grosso 
(Unemat).

A reitora da Unemat, 
Ana Maria di Renzo, dis-
se que foi possível ver a 
importância da pesquisa 
verticalizada para agregar 
valor direto à produção. 
“Isso mostra pra nós, en-
quanto Estado, a impor-
tância de ter aproxima-
ção com o produtor rural 
e com os financiamentos 
para que possamos evitar 
tantas perdas na produ-
ção como temos tido. Nis-

>> Marcos Figueiró
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Estão sendo construídas mais 20 salas .Cerca de 2 milhões foram investidos

A empresa se colocou a disposição para abrir parceria com a Unemat

so a universidade tem o 
papel fundamental, nessa 
escuta das necessidades”, 
disse a reitora.

Para ela, ao abrir o diá-
logo com os produtores, 
a Unemat faz com que 
os pesquisadores foquem 
nas necessidades da pro-
dução local. “Até agora a 
gente não teve isso, cada 
um fez pesquisa de acor-
do com a sua vontade e 

não pode ser assim. Aí a 
universidade pode ajudar 
no melhoramento, temos 
melhoristas lá, mas tam-
bém na questão de pra-
gas, que em função das 
questões climáticas, só 
nós (Mato Grosso) temos, 
isso não vai ser de interes-
se de uma multinacional, 
mas nós temos condições 
de fazer isso”, afirmou.

O presidente da DuPont 

Pioneer na América Latina 
avaliou como uma honra 
a visita da delegação de 
Mato Grosso ao centro de 
pesquisas. Segundo ele, o 
estado é o mais importante 
para a agricultura no Bra-
sil por todo o potencial. “É 
uma oportunidade única 
para escutar como pode-
mos ser parte desse futuro 
brilhante que Mato Grosso 
tem”, finalizou.

Inscrições se encerram domingo 
e campus investe em melhorias


