
in ivers ídade Federa l de Ma to G ros so foi fundada em 10 
jezembro de 1970, mas sua história é datada bem antes de 
fundação, resultado da fusão de duas Instituições: a 
uldade de Direito, que existia desde 1934, e o Instituto de 
icias e Letras de Cuiabá, que surgiu em 1966. Por ser 
ortante no cenário sócio-econômico e cultural de Mato 
sso a Universidade Federal por muitos anos foi a única no 

estado, e hoje é a única instituição federal de 
ensino superior em Mato Grosso. Localizada no 
coração do Brasil a Universidade Federal de Mato 
grosso se destaca entre as universidades 
brasileiras, por sua qualidade e estrutura. 

S u a e xpansão quantitativa e qualitativa faz 
dela a mais abrangente instituição do 
Estado, marcando presença em toda a 
região de Mato Grosso. Além da capital, 
mais três cidades sediam campi UFMT: 
Rondonópolis, Pontal do Araguaia, e 
Sinop, onde oferece cursos por meio de 
turmas especiais. A UFMT oferece 
ainda a formação de professores por 
meio de cursos parcelados e na 
modalidade de educação à distância. 
Hoje a UFMT oferece diversos 

* " cursos regulares de graduação em 
todas as áreas do conhecimento, o 

que já fez a universidade formar 
mais de 30 mil profissionais. É responsável 

também pelo inesgotável campo de pesquisa para a 
lução do conhecimento. 

ide sua f undação a UFMT tem procurado preservar a 
Tiória regional, buscando excelência nas áreas de educação, 
de, meio ambiente, ciência, tecnologia e humanidades. 
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Apresentação i 

A realização deste evento é de grande relevância para o Estado 
de Mato Grosso bem como para a região Centro-Oeste, e Amazónia 

legal, pois irá promover esforços no sentido de desenvolver a ciência 
e a tecnologia trazendo benefícios à sociedade. A realização da SG^ 

Reunião da SBPC na Universidade Federal de Mato Grosso é 
importante por resgatar o contato com as Universidades Públicas do 

país, e também por interagir a ciência com a sociedade, ou seja, 
desenvolver um intercâmbio entre os pesquisadores e centros de 
pesquisas nas Universidades com a sociedade, um fator essencial 

para que os trabalhos científicos-acadêmicos respondam 
aos anseios da comunidade. 

O Estado de Mato Grosso 
tem grande potencial em seu 

crescimento nos Agronegóclos, 
no Turismo e nos outros 

diversos setores, podendo assim 
criar ações e parcerias com as 

universidades, os centros de 
pesquisa, indústrias e setores 

organizados da sociedade civil, 
contribuindo deste modo para o 

desenvolvimento científico, 
tecnológico e económico do país. 
A sociedade mato-grossense, em 

reconhecimento ao papel estratégico 
que a UFMT vem desempenhando, 

organizou-se de forma a protagonizar 
algo Inédito no país: o Movimento "A 

Sociedade Abraça a Universidade". 
Contando com mais de trinta 

Instituições, tal programa visa apolar a 
UFMT em suas demandas pela melhoria 

da qualidade do ensino, da pesquisa e dos ^ 
serviços prestados à comunidade. Dentre . " 

as diversas contribuições que o movimento 
já deu à UFMT, destaca-se a ação junto à assembléla 
legislativa do estado, tendo resultado na aprovação da isenção do 

pagamento de taxas de ICMS nas contas de luz e telefone, trazendo 
uma economia anual de aproximadamente um milhão reais para os 

cofres da instituição, Investidos no aprimoramento da qualidade 
académica. 



:o-Grosso vive um momento particular, caracterizado 
mudanças Importantes na sua base económica e na 
base superestrutural. Nos últimos dez anos expandiu 
ificativamente o número de instituições de ensino 
Brior e de pesquisa, e neste sentido, o papel da 
icla, da Tecnologia e da pesquisa local deve ser 
'aliado e potencializado. Outro aspecto a ser 
altado é o aumento da oferta do ensino superior no 
ido e, logo, da atividade de pesquisa. 

FMT irá mostrar o poder da pesquisa e da educação 
I, através de uma programação científica cujo 
ique maior esteja nos profissionais do Estado, através 
ealização de simpósios multi-institucíonaís e 
rdisciplinares. Espera-se mais de dez mil inscritos, 
indo um movimento de aproximadamente quinze mil 
;oas no Campus da Universidade. 

in dos nichos de interesses próprios da Reunião, o 
ito movimentará diversas atividades económicas, 
o rede hoteleira e albergues, restaurantes, shoppings, 

telefonia, pacotes turísticos locais, casas de shows e 
os. O transporte aéreo e o rodoviário têm sua 
landa acrescida, sendo possível prever, com a vinda 
"turistas de congresso", um aumento de mais de 50% 
icupação dos vôos e da rede hoteleira em razão do 
ito, ao que se pode somar o fluxo normal de turistas 
:a época do ano. 

BPC Irá mobilizar toda uma geração de jovens 
juisadores, de professores universitários, de 
essores de segundo e primeiro graus e de estudantes 
)ós-graduação e dos três níveis de ensino, de 
ireendedores e do público em geral que não teve a 
rtunidade de vivenciar em Mato-Grosso uma reunião 
:e porte. A SBPC em Mato Grosso também motivará 
)s os envolvidos na reunião a mostrar que nosso 
ido tem tudo para ser um grande Pólo de produção, 
:onhecimento, contribuindo para a melhora 
jualidade de vida dos habitantes da região. 

Na busca de índios e ouro, Pascoal Moreira Cabral e seus 
bandeirantes paulistas fundaram Cuiabá a 8 de abril de 1719, 
num primeiro arraial. São Gonçalo Velho, situado nas margens 
do Rio Coxipó e sua confluência com o Rio Cuiabá. Atualmente 
Cuiabá é uma das capitais que mais cresce no Brasil, com 
aproximadamente meio milhão de habitantes. Com área 
territorial de 906.806,9 km^, a cidade contém a essência de 
Mato-Grosso, seus contrastes, magia, encantos e mistérios. 
Sua temperatura média fica por volta dos 27,15°C, com clima 
tropical, variando vagarosamente durante o ano. 

A cidade de Cuiabá dispõe de uma boa infra-estrutura 
contribuindo mais para a sua vocação natural para o turismo 
dispondo ainda de uma completa linha de hotéis e pousadas, 
que vão dos mais simples e económicos aos luxuosos e 
sofisticados. O Aeroporto Internacional de Várzea Grande 
recebe aeronaves de qualquer dimensão e requisito 
operacional. A culinária, uma das marcas mais fortes da cidade, 
oferece desde a tradicional Mujica-de-pintado até pratos 
sofisticados, passando por doces como furrundú, tudo regado a 
delicia do licor de pequi. 

Cuiabá abriga o Centro Geodésico, que é o ponto central 
da América do Sul e ainda conta com a proximidade da 
Chapada dos Guimarães e Pantanal. Um leque de galerias de 
arte, museus, teatros, bares e restaurantes, fazem com que a 
visita a Mato-Grosso torne-se ainda mais inesquecível. 

As opções de compras em Cuiabá são variadas. O mercado 
do Porto já é tradicional pelos encantos da culinária local. A 
avenida Fernando Corrêa, Getúlio Vargas e Av. do CPA são as 
principais avenidas da cidade que oferecem várias opções de 
comércio e diversão. Há também shoppings e galerias, com 
centenas de lojas. 

Mato-Grosso é fonte permanente de inspiração de poetas, 
escritores, músicos, pintores, cineastas, gente que nasceu aqui 
ou chegou dos mais distantes recantos do mundo. Terra de 
gente que aderiu aos encantos desta terra que é uma mistura 
encantadora de brancos, índios e negros. 

Desde sua descoberta por volta de 1734, Mato-Grosso e um 
estado que encanta e conquista a todos. Com clima agradável, 
e cercado de uma natureza exuberante, nosso estado vem 
sendo cada vez mais aclamado por todos devido seu potencial 
turístico, tecnológico e de agronegócios. Considerado um dos 
estados que mais cresce no Brasil tem como sua capital a 
cidade de Cuiabá. 

Aparece hoje como a metrópole que mais cresce e recebe 
migrantes em todo o País. Esse índice desordenado de 
crescimento se revela graças à força do trabalho demonstrado 
pelo seu povo. 

É inquestionável o desenvolvimento dessa cidade. Essa 
análise se revela pelos vultuosos prédios, edifícios, viadutos, 
avenidas e principalmente pela importante infra-estrutura 
merecedora de uma grande metrópole.Depoimentos de 
pessoas que vieram para cá e estabeleceram moradia 
confirmam que Cuiabá não cresceu somente pelas construções 
de praças, e outras edificações já citadas, mas se desenvolveu 
porque a população amadureceu suas potencialidades sócio-
culturais. 

O Estado de Mato-Grosso também vem recebendo muitos 
turistas, de várias partes do mundo. Estes viajantes são 
atraídos por imensas belezas naturais que compõem nossa 
diversidade ecológica. Isto demonstra o imenso potencial que 
Mato Grosso possui no sentido de desenvolver o turismo 
ecológico. Chapada dos Guimarães, o lago do manso, o 
Pantanal e o complexo da Salgadeira, são apenas alguns dos 
exemplos que podemos citar. 

A agroindústría é o setor que mais se destaca em Mato-
Grosso. O crescimento na agricultura é demonstrado por 

recordes na produção de soja e de a 
estado em 1977, a área plantada aumentou muito. A 
produtividade média da soja é superior à brasileira. A explosão 
agrícola também multiplica o número de cidades: na época da 
divisão do estado, o norte tinha 38 municípios, hoje conta com 
130. Nessas cidades interioranas, a maioria da população veio 
da Região Sul e introduziu seus hábitos como o chimarrão e o 
churrasco. Na capital do Estado, a cultura pantaneira continua 
prevalecendo, sendo metade da população formada por 
migrantes. 

Desta maneira, não se questiona que atualmente a cultura 
mato-giossensc vem sendo divulgada, descortinando a 
realidade regional, ganhando espaço não sO em nível de estado 
e proximidades, mas em nível nacional. São eminentemente 
perceptíveis a cultuia, os costumes e tradições mato 
grossenscs cantados em verso e prosa pelos quatro cantos do 
País. 
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