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O Escritório de Inovação Tecnológica (EIT) da UFMT atua em três eixos principais - promoção do 

empreendedorismo, suporte ao registro da propriedade intelectual e cooperação universidade-

empresa. Em entrevista nesta edição, que foca no tema inovação tecnológica e empreendedorismo,  

o coordenador, Antônio Carlos Trita, aborda as atividades dessa unidade da UFMT, que tem “papel 

fundamental no desenvolvimento futuro do Estado”. Ele observa que o EIT coordena ações de suporte 

aos professores e que uma de suas ações no momento é a expansão para outros câmpus mediante a 

criação de novos escritórios, como ocorre em Sinop.          Págs. 4 e 5 

UFMT prioriza inovação tecnológica 

PÁGS. 7 e 8PÁG. 3

Ação visa fortalecer cultura do registro de patente Empreendedorismo na Computação e Agronomia 
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UMA NOVA UNIVERSIDADE EM ANDAMENTO 

este ano em que a Universidade Federal de Mato Grosso completa 45 anos, aproveitamos a oportunidade para Ndiscutir quais novas trajetórias seguiremos para continuar construindo a Universidade que tanto desejamos sem 
perder a essência de seu papel - o de articular o desenvolvimento do conhecimento científico para atender as 

necessidades da sociedade.
Para articular o desenvolvimento científico e tecnológico, a Lei nº 10.973/2014 – Lei de Inovação, a qual estabelece medidas 
de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica - prevê que a Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT) deverá 
dispor de núcleo de inovação tecnológica (EIT – Escritório de Inovação Tecnológica) com a finalidade de gerir sua política de 
inovação.
Este boletim aborda a temática da inovação – resultado da mobilização coletiva de recursos, comportamentos e atividades 
que possibilitam o desenvolvimento de novos produtos, processos e sistemas. Além de ser considerada uma estratégia 
fundamental para o alcance do desenvolvimento econômico e social, a inovação é um diferencial de competitividade. 
Contudo, para que ocorra o progresso científico e tecnológico, torna-se necessário potencializar as ações conjuntas, ou seja, 
em redes de colaboração que envolvam diferentes áreas de conhecimento, diferentes instituições, diferentes atores, etc.
Assim, entendendo a inovação também como processo, pensemos como a inovação educativa integra a prática pedagógica 
dos docentes, que se articulam colaborativamente para desenvolver estratégias de ensino – desde seu planejamento a sua 
avaliação, estimulando atitudes empreendedoras em seus alunos para que se transformem em cidadãos atuantes na 
sociedade. Nas Experiências Didáticas, podemos conhecer a trajetória do Agronomia, que completou 40 anos. 
As Empresas Juniores (EJs), item de análise dos padrões de qualidade e critérios de avaliação dos cursos de graduação do 
MEC, são associações sem fins lucrativos, com finalidades educacionais e tornam-se uma estratégia pedagógica para 
desenvolver estudos, projetos, produtos, consultorias e serviços à sociedade. O resultado desse esforço coletivo será o de 
potencializar o perfil empreendedor de nossos alunos, como vocês poderão observar na entrevista com o coordenador do 
EIT, Antônio Carlos Trit (páginas 4 e 5) e na sessão da doutoranda Anne Karynne Almeida Castelo Branco (página 6).  
Para se chegar ao registro da patente, é necessário desbravar o desenvolvimento tecnológico por meio das ciências 
básicas até atingir um novo produto, cujo processo é explicado na página 3. 
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Como enviar sugestões

Formação

Apropriedade intelectual de um artigo, trabalho ou 
até mesmo de um produto, possibilita que a pessoa 
detentora tenha segurança comercial pelo referido 

trabalho. Na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) 
a entidade responsável por auxiliar os interessados em 
registrar patentes, marcas, registros de softwares, desenho 
industrial, indicação geográfica, é o Escritório de Inovação 
Tecnológica (EIT), vinculado à Vice-Reitoria.
Entre os anos de 2012 e 2015, a UFMT, por meio do EIT, 
tinha apenas uma patente registrada. A realidade começou 
a mudar de 2014 para cá. Hoje o EIT possui em seu histórico 
cinco pedidos de patentes registrados e seis em 
andamento. Segundo o coordenador do EIT, o professor 
Antonio Carlos Trita, a estimativa é de que este número 
possa aumentar. Para isto, a ideia é que no próximo ano seja 
lançado um edital permanente para apurar o que tem sido 
feito na UFMT e possa passar pelo processo de registro de 
patente.
O registro de patente é apenas um dos pontos da 
Propriedade Intelectual que permite que os pesquisadores 
tenham pesquisas e projetos mais exclusivos. Pelo tempo 
de vigência da patente, todo o processo da pesquisa será 
público, mas nenhuma outra pessoa poderá percorrer o 
mesmo caminho sem dar os devidos créditos. O EIT explica 

que o processo começa por este setor e envolve etapas no 
Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), mas 
que muitas vezes os pesquisadores publicam os artigos 
antes de passar por tal processo, o que dificulta a criação do 
registro de patente.
No Ranking Universitário da Folha (RUF) deste ano, por 
exemplo, a UFMT obteve melhorias em quatro pontos, 
sendo um deles de Inovação, o que foi possível também 
pelo registro de patentes da Instituição, avalia o EIT.
Como forma de incentivar ainda mais estudantes e 
professores da Universidade, ao longo de 2015 o EIT 
realizou palestras e workshops para estudantes da 
Faculdade de Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia 
(Famevz), do Instituto de Computação (IC), Câmpus de 
Cuiabá, e do Instituto de Engenharia (Ieng), Câmpus de 
Várzea Grande. Para 2016 pretende-se formular um novo 
calendário destas palestras, para que a cultura do registro 
de patentes se torne mais presente no cotidiano dos 
pesquisadores. 
Para facilitar o conhecimento de qual é o passo a passo 
correto para esse tipo de registro, o Escritório de 
Inovação também tem se dedicado à construção de um 
Manual de Propriedade Intelectual da UFMT. tiche do 
ensino, entre outros.

Cultura de Registro de Patente na UFMT 
será fortalecida em 2016

Detector de agrotóxicos desenvolvido pela pesquisadora Izabela Gutierrez de Arruda é a primeira patente registrada pelo EIT/UFMT
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esta entrevista, o coordenador do Escritório de NInovação Tecnologica (EIT), Antônio Carlos Trita (foto), 
aborda as atividades dessa unidade da UFMT, que tem 

“papel fundamental no desenvolvimento futuro do Estado”. 
Adianta que o EIT assume a função de coordenar ações de 
suporte aos professores e que expande para outros câmpus a 
criação de novos escritórios, como ocorre em Sinop.
Boletim dos Bacharelados – Professor Trita, o senhor poderia 
narrar um pouco sobre o EIT, qual a função dele e como ele atua 
dentro da Universidade e para a sociedade como um todo? 
AT – O EIT é a porta de entrada e de saída da universidade. 
Portanto, é por meio do EIT que a universidade vai para o 
mercado. De acordo com a Lei da Inovação (2004), cada 
universidade deve contar com um Núcleo de Inovação 
Tecnológica (NIT). O EIT é o NIT da UFMT. Como porta de 
entrada e saída da universidade, o EIT foi dividido basicamente 
em três eixos atuantes. O eixo I, “Cooperação UFMT-Empresa”, 
cujo objetivo é promover ações entre a Universidade e 
empresas, visando à transferência de tecnologia e ao 
desenvolvimento dessas empresas. O eixo II, “Alianças 
estratégicas”, tem como objetivo promover relações 
institucionais, visando ao desenvolvimento socioeconômico e 
sustentável. O eixo III, que é “Cultura de inovação”, tem o 
propósito de estimular e difundir a cultura da inovação na 
sociedade. 
BB – Recentemente, a UFMT tem dado um salto considerável. 
Prova disso está na inovação, juntamente com o momento 
favorável da inovação no Estado. Como o senhor avalia esse 
cenário e o papel da UFMT, principalmente do EIT, nesse 
processo? 
AT – A inovação vem sendo compreendida, no plano local, como 
fator fundamental para o desenvolvimento. Mato Grosso tem 
características próprias, portanto deve também criar sua própria 
marca dentro do processo de inovação tecnológica. Nesse 
processo, um dos protagonistas é a UFMT. Ela passa a ter um 
papel fundamental e primordial no desenvolvimento futuro do 
Estado. Nesse ponto de inovar dentro da UFMT é que o EIT tem 
o papel primordial.  Há um ano (2014), iniciamos um trabalho 
forte de desenvolvimento, captação de novas patentes. O EIT 
assume a função de coordenar essa formalização de patentes, 
provendo suporte aos professores. A UFMT possui cinco 
patentes em processo de registro. Nesse um ano de trabalho 
nós temos em processo de elaboração, mais umas cinco ou seis 

patentes, sendo algumas delas espetaculares, algo inovador em 
termos internacionais, com potencial de mercado. 
BB – Como o senhor mesmo disse em outra ocasião, “inovação 
só é efetiva quando ela vira nota fiscal”.
AT – Exatamente. Então é fundamental isso, que a patente 
esteja inserida no contexto do mercado, pois só assim ela pode 
beneficiar a sociedade. Um smartphone hoje tem mais de 400 
patentes embutidas nele. Essa é a principal função da inovação. 
Se não tiver isso não se torna inovador. Não basta ser inventivo – 
precisa ser inovador. 
BB – É perceptível também o trabalho do EIT dentro da 
Universidade. Um enfrentamento é a resistência interna, de 
todo o corpo universitário sobre a questão da inovação e do 
empreendedorismo de modo geral. Como está sendo dentro 
da universidade, primeiro, quebrando essa resistência?
AT – É um trabalho gradativo que precisa ser feito. Um ponto 
focal é dar retorno às questões que os docentes têm. E tem sido 
assim, em todos os institutos e faculdades aqui da Universidade 
onde a gente tem atuado pontualmente, e procuramos fazer de 
uma forma melhor. 
BB – Essa consolidação da inovação não está restrita só aqui ao 
Câmpus de Cuiabá. Por exemplo, está em implantação um 
escritório em Sinop, é isso? 
AT – Já está sendo, vamos dizer assim, em pré-inauguração o 
escritório de Sinop, em que a coordenadora será a professora 
Roberta Martins Nogueira, da Engenharia Florestal. Ela tem uma 
série de programas lá dentro da universidade em Sinop. Já foi 
lançado um programa que se chama “MT Ciência”, que tinha 
muita coisa paralela com o que nós estávamos fazendo. Então, 
unimos tudo isso e vamos inaugurar a primeira filial do EIT fora 
do Câmpus de Cuiabá, lá em Sinop. Pretendemos fazer isso 
também nos demais câmpus. O principal de tudo isso é que, 
quando o professor entra em contato com o EIT, ele seja bem 
atendido e tenha um retorno daquela expectativa dele. Porque 
o que acontecia e que se divulgava antigamente, também não 
era de uma maneira tão eficiente. Então o principal é você ter 
um retorno, ser efetivo nas respostas às demandas que os 
professores fazem e conversar, fazer palestras; mostrar, isso é 
muito importante. Outro ponto a se observar é fazer isso com 
consciência, porque existem prazos, regulamentos que podem 
gerar benefícios tanto à Universidade como aos inventores das 
patentes, porque um terço dos royalties que a Universidade 
recebe sobre essa transferência de tecnologia para o mercado 

UFMT atua na inovação tecnológica como valorização acadêmica e fator de desenvolvimento 

vão diretamente para os inventores e professores envolvidos.
BB – Outro indicador dessa visibilidade, desse momento 
altamente favorável, é também o crescimento da participação 
de projetos mato-grossenses em editais nacionais?
AT – É um trabalho que a gente vem executando. Para o 
InovAtiva, neste ano, fizemos toda a prospecção dos projetos 
para a Fapemat, para o Tecnova. A Fapemat está iniciando esse 
mês (setembro) o pagamento da primeira parcela desse 
programa para 15 empresas. Dessas 15 empresas, 14 foram 
prospectadas pela UFMT. 
BB – O senhor disse que o EIT funciona como porta de entrada 
e de saída. Como que o senhor vê essa articulação? Não só os 
pesquisadores, mas as empresas procuram também o EIT? 
AT – A partir do momento em que você começa a fazer uma 
prospecção e começa a ter contato com essas empresas, 
oferecer linha de fomento a projetos de inovação e editais, você 
começa a ter um retorno dessas empresas, em função da 
mesma maneira do retorno interno. Quer dizer, se uma 
empresa procura o EIT, o EIT tem que dar uma satisfação 
imediata. O que tem nos ajudado muito é a participação de 
diversos docentes que sem os quais isso se tornaria impossível. 
Muitos professores têm nos ajudado, se engajaram nessa 
perspectiva do EIT colocar inovação tecnológica dentro da 
UFMT. Isso começa a aparecer agora, se a empresa vem, faz 
contato e você não dá um retorno, isso morre. Para isso, 
parcerias são fundamentais.
BB – A partir de todo esse momento favorável, quais são as 
perspectivas de futuro para o EIT e para a inovação da 
Universidade em geral e Mato Grosso?
AT – Veja só, quando nós assumimos, a UFMT tinha uma 
patente, então nacionalmente ela era considerada pouco 
criativa, pouco inovadora. Quando você começa a levantar os 
projetos internos que existem e os estudos em 
desenvolvimento, isso não é verdade. O salto que a 
Universidade vem dando é além da patente em si, mas o fato de 
ela nos dar um retorno em termos nacionais e internacionais, a 
propaga. O objetivo principal é que isso traga um retorno 
financeiro para a Universidade, nós temos uma dificuldade de 
orçamento do governo federal, dos programas que dependem 
do orçamento, e é uma das formas de abastecimento da 
Instituição, através disso.  No futuro, eu vejo isso de nós 
conseguirmos realmente colocar essa cultura da inovação 

dentro da universidade, que os professores estejam unidos 
nisso. Um aspecto é que estamos, juntamente com a Pró-
Reitoria de Pesquisa, desenvolvendo a informatização dos 
projetos da UFMT. Se ele tiver algum aspecto inovador, agiliza o 
contato do EIT com o pesquisador.
BB – Algo a mais que o senhor gostaria de acrescentar? 
AT – Vejo um futuro bastante promissor dentro do escritório de 
inovação, para o EIT e para a UFMT em si. Outro marco é o 
lançamento do Parque Tecnológico de Mato Grosso, em Várzea 
Grande, em frente onde está sendo construído o Câmpus de 
Várzea Grande. Nossos pesquisadores desenvolvem projetos 
espetaculares. Meu sonho atual é esse: colocar a universidade 
no mercado, que traga retorno para a sociedade e a sociedade 
contribua com a universidade; essa é a função principal. Não há 
nada de privatização, pois a academia é a protagonista. Não 
existe caso em nenhum país do mundo que o processo de 
inovação não foi criado, iniciado e feito pela academia. Nisso 
surgem ideias, novas empresas, novos projetos. E isso, faz parte 
da educação, é uma parte muito importante, nós não podemos 
preparar o aluno que sai da universidade sem noções de como o 
mercado atua. Em função disso, você começa a colocar os 
estudantes, e começa a dar um retorno para eles, começam a 
ver como o mercado funciona e isso tem um ganho tremendo e 
espetacular. Os profissionais formados pela UFMT vão ter um 
melhor conceito no mercado.

EIT trabalha na promoção do empreendedorismo, no suporte ao registro da propriedade intelectual e na cooperação universidade-empresa
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ecentemente, encontrei uma jovem, de vinte e poucos Ranos, que se queixava do seu trabalho. Sua frase 
imperativa e de tom angustiante, me deixou reflexiva. Ela 

dizia: “Estou morrendo naquele lugar”. O que levaria uma jovem, 
ainda na universidade, a se sentir dessa forma? Medo. Ele a 
impedira de observar novas oportunidades, de perceber seu 
talento, desengavetar seus sonhos e deixar aflorar o seu perfil 
empreendedor.

O medo é inerente ao ser humano, inclusive nos resguarda a vida, 
senti-lo é aceitável, mas não podemos ser vencidos por ele. O 
medo de fracassar, de enfrentar o novo, de sair da zona de 
conforto. Empreender exige determinação, persistência e antes de 
tudo autoconfiança. Buscar informações, se cercar de pessoas que 
tenham conhecimento e que sonhem junto, elaborar objetivos e 
metas, podem e muito ajudar a vencer o medo do insucesso.

Pensemos então, na nossa relação com o fracasso. Somos criados 
para acertar, para sermos os melhores, para fazer o que irá nos 
proporcionar uma maior aceitação social. Incorrer no erro, não 
está na maioria nos parâmetros escolares e até mesmo 
universitários, na cultura organizacional das empresas e muito 
menos na maioria das nossas famílias. Vale ressaltar, que não é o 
erro pelo erro. Mas sim, o erro como forma de aprendizado! 
Pensar no ponto mais frágil, refletir sobre suas ações e recomeçar. 
Fracassar de vez em quando, inclusive, nos permite ter uma 
postura menos arrogante e mais humilde diante de algumas 
situações. Se entendermos dessa forma, haverá motivo para 
temer ser uma pessoa mais empreendedora?

Como empreendedor, intraempreendedor ou ainda um 
empreendedor social, se assumirmos essa postura mediante os 
nossos atos, teremos chances maiores de sermos uma pessoa 
mais criativa e inovadora. Para termos esses atributos, não 
precisamos nascer um gênio, reinventar a roda, a imprensa ou o 
computador. Se isso acontecer, ótimo! Mas podemos inovar de 
muitas maneiras. É possível aplicar seu potencial inovador 
gerando um novo produto ou variações de um já existente. 
Repensando a forma de execução de um processo, para que se 
torne mais eficiente. Apresentando um produto com um layout 
diferente e mais prático, repensando o marketing e suas 
estratégias para com o seu público-alvo.  Enfim, é sair da 

“caixinha”, se dispor a pensar diferente, a não ter medo de ousar, 
de parecer ridículo. 

Hoje, boa parte das universidades brasileiras possuem 
incubadoras de empresas. E muitos estudantes sequer sabem do 
que se trata. Elas podem ser um espaço agregador de 
conhecimento, para colocar em prática os nossos anseios 
empreendedores, com um fator de risco menor. Mas, a pouca ou 
nenhuma informação garante que projetos incríveis continuem 
cheios de poeira, impedidos de ganhar a forma que merecem. As 
incubadoras, ainda no espaço da universidade, poderiam cumprir 
esse papel de ressignificar os sonhos e inclusive proporcionar a 
geração de negócios, a partir deles. 

Entidades preparadas para dar suporte aos empreendedores, as 
incubadoras oferecem além da infraestrutura, capacitação e 
formação gerencial para o desenvolvimento empresarial e 
inovador no negócio em sua fase inicial. De acordo com a 
Associação Nacional de Entidades Promotoras de 
Empreendimentos Inovadores - Anprotec (2015), as incubadoras 
podem ser: a) De base tecnológica – empreendimentos que 
fazem uso da tecnologia; b)  Tradicionais  – empresas tradicionais; 
c) Mistas – empresas de base tecnológica e de setores 
tradicionais; d) Sociais – empreendimentos sociais, cooperativas e 
associações populares. 

O Brasil conta com 384 incubadoras, a maioria delas estão 
associadas às universidades, as quais tem como parceiras e que 
abrigam 2.640 empresas (Anprotec, 2011). Seus objetivos 
principais são dinamização da economia, criação de spin-offs - 
empresas geradas a partir de projetos científicos iniciados nas 
universidades, dinamização de setor específico de atividade, 
inclusão socioeconômica, geração de emprego e renda (idem, 
2012). 

Esse é um caminho, dentre tantos outros que poderiam ser 
citados. Portanto, ainda no espaço da universidade é possível 
pensar diferente, sair do senso comum. Pois, o que me parece 
realmente sem sentido é não buscar a realização dos seus 
sonhos. É ter medo do novo, simplesmente por não ter 
experimentado. É morrer aos poucos, enquanto existem 
inúmeras oportunidades para serem vividas e tantas portas ainda 
fechadas pelo simples fato de serem desconhecidas.

É possível empreender ainda na universidade?

Instituto de Computação, Campus de Cuiabá, possui Odois cursos de graduação: Ciência da Computação e 
Sistemas de Informação. Em ambos é ofertada a 

disciplina de empreendedorismo em informática com carga 
horária de 60h.
Esta disciplina tem como objetivos: fornecer ao aluno 
mecanismos para desenvolver habilidades do perfil de um 
empreendedor de TI; promover a implantação da cultura do 
jovem-empreendedor apoiando a integração com a classe 
empresarial e governamental como estímulo à criação de 
empresas de base tecnológica e estimular, por meio da 
participação no Desafio Universitário Empreendedor do 
Sebrae, a percepção e atitudes empreendedoras.
A dinâmica que tenho adotado à frente das disciplinas de 
empreendedorismo é trabalhar os conceitos técnicos e buscar 
desenvolver com mais afinco as atitudes comportamentais 
visando transformar o estudante num profissional com 
capacidade para aplicar seus conhecimentos de forma 
independente, inovadora e articulada com o mundo dos 
negócios por meio de uma visão organizacional dinâmica.
Para tanto, tenho utilizado um método desenvolvido por 
Fernando Dolabela, chamado de “Os oito caminhos do 
empreendedor”. Este método considera que o empreendedor 
em potencial precisa percorrer oito caminhos que os levará à 
sua formação empreendedora. Em cada caminho ele vai se 
deparar com material de estudo, desafios e atividades que o 
fazem refletir e a buscar aprimorar suas habilidades tendo 
como foco desenvolver o perfil empreendedor e, por fim, a 
elaboração e a "venda" do seu plano de negócios.
Junto a este método, também participamos do Programa 
Desafio Universitário Empreendedor do Sebrae, que a partir 
de uma competição por meio de jogos online, visa estimular o 
desenvolvimento de habilidades empreendedoras. A 
competição inicia de forma individual e os melhores 
classificados em cada estado, formam grupos para competir 
em nível nacional. Prêmios são distribuídos aos melhores 
colocados, inclusive uma viagem técnica ao exterior para 
conhecer algum tipo de empreendimento.
Por tudo isto, esta disciplina se desenvolve de forma bastante 
dinâmica, com leitura; estudo; muitas discussões; atividades 
diversas como entrevista, pesquisa de mercado, visita técnica e 
ainda bate-papo com empreendedores que são convidados a 
vir à sala de aula contar sua experiência no mercado local. E é 
com muito entusiasmo que planejo e organizo esta disciplina, 
que tem despertado o interesse e o desenvolvimento das 
habilidades empreendedoras em meus alunos.

O ensino de empreendorismo 
nos cursos de computação

Empreendedorismo – o despertar
Fabiana dos Santos Oliveira*

Coluna do 
Professor

Coluna 
do Aluno

disciplina de Empreendedorismo no curso de ASistemas de Informação, em minha opinião, 
desperta em mim o feeling para negócios que eu 

não imaginava que eu tivesse. Acredito que é nesta 
disciplina que, pessoas como eu, que amam tecnologia, 
se ligam em softwares mas não têm talento para 
programação, veem a possibilidade de poder atuar na 
área tecnológica, porém seguindo uma outra vertente. 
As atividades da disciplina são sempre em grupos, com 
exposição do resultado final destas, o que mostra a 
importância da convivência com pessoas diferentes, que 
estimulam a liderança, já que para cada grupo sempre há 
um representante, um líder. É sabido que no mercado de 
trabalho, ser um líder é um grande diferencial, 
principalmente na área da tecnologia, pois muitos 
profissionais não gostam de lidar com pessoas. 
Uma das atividades propostas que me chamou a atenção 
é o Desafio Universitário Sebrae. De uma forma lúdica, o 
Desafio proporciona ao aluno a oportunidade de 
exercitar estratégias para diferentes situações. Um dos 
meios de pontuação no Desafio é através do certificado 
de cursos online gratuitos oferecidos pela plataforma 
EAD do Sebrae. O interessante, além da pontuação, é 
também a obtenção de certificados que podem 
incrementar o curriculum do aluno. Eu fiz praticamente 
todos, e renovei alguns. 
Por fim, a metodologia utilizada pela professora Patrícia 
[Cristiane de Souza], deixa claro que para ser um 
empreendedor, não basta apenas ter conhecimento 
técnico. Há muito mais coisas envolvidas, e que fazem 
muita diferença na obtenção de um negócio que venha a 
ser próspero.
*Aluna do 3º semestre do Curso de Sistemas de Informação. Instituto de Computação, UFMT, 

Câmpus de Cuiabá. fabiana-mt@bol.com.br*Instituto de Computação, UFMT, Câmpus de Cuiabá. patriciacs@ufmt.br

Profa. Dra. Patricia Cristiane de Souza*

P ENS EDIF ER ENTE

Alunos de Computação 
no Desafio Universitário Empreendedor

*Cursando Doutorado em Educação em Ciências e Matemática,
Mestra em Educação em Ciências
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razer inovação e empreendedorismo para a sala de Taula tem sido parte da rotina das disciplinas de 
Empreendimento Agrícola e Ciência, Tecnologia e 

Política, do curso de Agronomia da Faculdade de 
Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia (Famevz) 
da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). 
Ministradas pela professora Aline Regina Piedade, as 
disciplinas alertam para “a importância de despertar o 
empreendedorismo nos alunos, tendo em vista que frente 
às dificuldades socioeconômicas que assolam o país 
reduzem as oportunidades para aqueles que querem 
ingressar no mercado de trabalho”, comenta a docente.
Na disciplina de “Ciência, tecnologia e política” os alunos 
têm a oportunidade de realizar uma visita no Escritório de 
Inovação e Tecnologia (EIT) da UFMT, para conhecer mais 
sobre a cultura do empreendedorismo dentro da 
universidade. Além disso, a professora busca fortalecer o 
interesse dos acadêmicos pela Propriedade Intelectual e 
realçar a importância da propriedade para o Agronegócio. 
“Como um empreendedor é uma pessoa que imagina, 
desenvolve e realiza visões, além de ser uma pessoa 

criativa, marcada pela capacidade de estabelecer e atingir 
objetivos, mantendo um nível de consciência do 
ambiente em que vive e utilizando-o para detectar 
oportunidades de negócios, vejo que o nosso aluno é 
extremamente competente para desenvolver tais 
aptidões”, explica a professora. Em sua outra disciplina, 
ela foca mais na teoria, e busca mostrar como um 
empreendedor agrícola estará inserido dentro do atual 
cenário econômico. 
A professora acredita que inserir o empreendedorismo em 
demais cursos e disciplinas da universidade será bom para os 
acadêmicos, uma vez que estes, ao saírem para o mercado de 
trabalho, serão mais competitivos.  “A prática do 
empreendedorismo convive com a falência de muitas 
organizações, em decorrência dos baixos níveis de educação e 
da desmotivação dos empresários para utilizarem ferramentas 
gerenciais capazes de profissionalizar suas atividades”, explica.
Para os próximos semestres, a professora busca fechar 
uma parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae), para atividades mais 
práticas. 

Boletim Bacharelados
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Professora acredita que trazer esse tema para sala de aula 
fará com que acadêmicos sejam mais competitivos no mercado de trabalho

Empreendedorismo no Agronegócio 
é foco de disciplinas na Famevz 

Aconteceu

A I Semana de Engenharia do Câmpus de Várzea Grande 
teve como tema central a “Inovação tecnológica - 
universidade-empresa”. O evento, já incluído no 
calendário acadêmico para os próximos anos letivos do 
Instituto de Engenharia (Ieng) da UFMT, foi realizado de 
11 a 13 de novembro para divulgar as áreas que oferece: 
Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de 
Computação, Engenharia de Minas, Engenharia Química, 
e Engenharia de Transportes.

I Semana de Engenharia
 de Várzea Grande

A pesquisa “Desenvolvimento de ligas de Titânio para aplicação em implantes ortopédicos” desenvolvida por 
integrantes do curso de Engenharia Mecânica UFMT, Câmpus de Rondonópolis, levou o primeiro prêmio na categoria 
alunos e professores do Ensino Superior da primeira Feira Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Rondonópolis 
(I Feciti) dia 19 de outubro. O trabalho chamou a atenção para as aplicações da Engenharia Mecânica. 

Prêmio de ciências
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