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   Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais desta Casa de Leis "MOÇÃO DE APLAUSOS", vazada na
seguinte forma:

“A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Estadual Dr. Leonardo, vem manifestar o reconhecimento público ao mestre em
engenharia química da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT de Barra do Garças, professor Márcio
Andrade Batista, por ser o primeiro brasileiro a ser indicado ao Global Teacher Prize, o prêmio Nobel da
Educação".

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Fevereiro de 2016

 

Dr. Leonardo
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

O professor Márcio Andrade Batista é o primeiro e único brasileiro a ser indicado ao prêmio internacional
Global Teacher Prize, o chamado “Nobel da Educação”.

O Global Teacher Prize está no segundo ano e é oferecido pela Fundação Varkey, fundada por Sunny
Varkey, reconhecido internacionalmente pelo trabalho feito na educação. A intenção é mostrar o importante
papel que os professores desempenham, reconhecendo um educador excepcional, que tenha feito um
excelente trabalho em sua região.

Segundo a organização do prêmio, Batista foi escolhido entre milhares de candidatos de 148 países. Apenas
29 nações estão representadas entre os finalistas. O vencedor será anunciado em março do ano que vem
em Dubai, e receberá US$ 1 milhão.

Mestre em engenharia química, professor da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), e doutorando
na Universidade Federal de Uberlândia, Batista recebeu a indicação pelo trabalho que faz em escolas do
ensino médio público. Ele orienta projetos sugeridos pelos próprios estudantes. A ideia é que os alunos
desenvolvam interesse pela ciência desde o ensino básico.

Com as orientações do professor, surgiram projetos como a utilização da casca da castanha de baru, típica
do Cerrado da região, para fazer pisos e a utilização de resíduo de soro de queijo para enriquecer pães e dar
mais qualidade à alimentação.

O professor já tem troféus na estante e, recentemente, ganhou o Prêmio Novelis de Sustentabilidade,
desenvolvendo um tipo de carregador de baterias de celular movido a energia solar e que pode ser acoplado
a bicicletas.

Diante disso, parabenizo o nobre mestre professor Márcio Andrade Batista, pelo brilhante trabalho de
pesquisa que vem desempenhando ao longo dos anos, pelas vitórias conquistadas e por aquelas que ainda
serão alcançadas. Sucesso!

Por estas razões é que peço aos Nobres Pares, o apoio a esta Moção de Aplausos, como forma de
agradecimento e reconhecimento público e que seja enviada a presente Moção ao nobre mestre em
engenharia química da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT de Barra do Garças, professor Márcio
Andrade Batista.
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