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TÍTULO: ÁRVORE LITERÁRIA 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em 

Biblioteconomia do ICHS CUR 

COORDENADOR: EDILEUSA REGINA PENA DA SILVA 

ÁREA TEMÁTICA: Comunicação 

RESUMO: O Projeto Árvore Literária tem o objetivo de 

compartilhar conhecimento e disseminar a cultura e 

gosto pela leitura. Além disso, pretende ser um espaço 

lúdico, literalmente, embaixo de uma árvore toda 

produzida para proporcionar maior conforto aos 

interessados em uma sombra, um bate-papo, uma 

meditação ou um a reflexão sobre os inúmeros 

problemas existenciais da humanidade. Entretanto, o 

foco maior do projeto estará voltado para discussões 

sobre temas que sempre geram polêmicas, como: 

racismo, homossexualidade, política etc. Neste  caso, 

serão realizadas rodas temáticas com palestrantes, que 

poderão ser professores ou conhecedores do assunto 

para discutir embaixo da árvore sobre os temas que 

afligem a humanidade. Trata-se de uma espaço de 

socialização do saber, do conhecimento e de 

experiências humanas.  



 

 

TÍTULO: ERINCO 2017 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Sistemas de 

Informação do ICEN CUR 

COORDENADOR: ROGER RESMINI 

ÁREA TEMÁTICA: Comunicação 

RESUMO: O Encontro Regional das Incubadoras de Empresas do 

Centro Oeste (ERINCO) é um evento anual e este  ano 

será realizado em Rondonópolis. O evento deste ano 

tem o tema "Cidades Inteligentes" e visa discutir 

assuntos relacionados ao tema. Além disso haverá 

atividades voltadas a empresas juniores e divulgação 

das ações da universidade (projetos de pesquisa,  

extensão, cultura e empresas juniores) para o público 

externo através da web.  



 

 

TÍTULO: CÓPIA DE TEATRO DE BONECOS 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Departamento de Letras do ICHS CUR 

COORDENADOR: THIAGO RODRIGUES LOPES 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Através da Coordenação da Seção de Cultura Esporte e 

Lazer, este programa visa a promoção de ações 

educativas e artístico/culturais propiciando espaços de 

contínuo acúmulo do conhecimento e socialização das 

vivências em diversas atividades recreativas de inclusão, 

responsabilidade social e ambiental, integralizando a 

comunidade na perspectiva da extensão e promovendo a 

cidadania nas diversas esferas da universidade e da 

comunidade. Para além, o projeto conta com a iniciativa 

de integralizar as diversas atividades como papel 

transformador da sociedade para a inclusão da mesma 

no universo acadêmico e propiciar a troca de saberes, 

garantindo a interdisciplinariedade e a permanência dos 

estudantes na universidade.  O projeto contará com a 

participação de estudantes e servidores na realização 

dos projetos esportivos, artístico cultural dentro e fora 

da universidade, este ano a proposta conta com a 

ampliação das atividades abarcando projetos de Lazer e 

Esporte integralizado com os artístico culturais, com o 

intuito de atingir um maior público na di versificação das 

ações propostas.  



 

 

TÍTULO: CÓPIA DE TECENDO SABERES: ARTESANATOS E 
ARTES MANUAIS 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Departamento de Letras do ICHS CUR 

COORDENADOR: THIAGO RODRIGUES LOPES 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Através da Coordenação da Seção de Cultura Esporte e 

Lazer, este programa visa a prom oção de ações 

educativas e artístico/culturais propiciando espaços de 

contínuo acúmulo do conhecimento e socialização das 

vivências em diversas atividades recreativas de inclusão, 

responsabilidade social e ambiental, integralizando a 

comunidade na perspectiva da extensão e promovendo a 

cidadania nas diversas esferas da universidade e da 

comunidade. Para além, o projeto conta com a iniciativa 

de integralizar as diversas atividades como papel 

transformador da sociedade para a inclusão da mesma 

no universo acadêmico e propiciar a troca de saberes, 

garantindo a interdisciplinariedade e a permanência dos 

estudantes na universidade.  O projeto contará com a 

participação de estudantes e servidores na realização 

dos projetos esportivos, artístico cultural dentro e f ora 

da universidade, este ano a proposta conta com a 

ampliação das atividades abarcando projetos de Lazer e 

Esporte integralizado com os artístico culturais, com o 

intuito de atingir um maior público na diversificação das 

ações propostas.  



 

 

TÍTULO: PROJETO DE EXTENSÃO BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
E COMUNITÁRIAS - MINITECAS LITERÁRIAS 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em 

Biblioteconomia do ICHS CUR 

COORDENADOR: EDILEUSA REGINA PENA DA SILVA 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: O projeto Bibliotecas Comunitárias – Miniteca Literária 

do curso de Biblioteconomia, do Câmpus de 

Rondonópolis da Universidade Federal de Mato Grosso 

pretende ressignificar os espaços das ruas, praças e 

comunidades diversas em Rondonópolis, especialmente 

as áreas mais carentes de recursos econômico -

financeiros, por meio da cultura informacio nal, 

possibilitando, em contexto urbano complexo e 

multifacetado, um instante de aprendizagem lúdica, a 

partir da leitura e troca de livros, de forma gratuita e 

disponível vinte quatro horas por dia. Trata -se de um 

projeto extensão de intervenção urbana, que instala 

pequenas bibliotecas colaborativas pela cidade de 

Rondonópolis, criando espaço para inúmeras trocas 

literárias, incentivo à leitura e ocupação de espaços da 

cidade (postes, praças, instituições públicas e privadas, 

grupos comunitários) de forma mais articulada para a 

transformação dos percentuais negativos de sujeitos -

leitores, divulgados por órgãos como o Ministério da 

Educação, que deixam claro que o povo brasileiro não 

tem o habito de ler. As pequenas bibliotecas 

comunitárias possibilita ao público rondonopolitano não 

apenas a troca de livros de maneira simples e rápida, 

mas a socialização de conhecimento e de experiências 

informacionais. O curso de Biblioteconomia pretende 

espalhar as minitecas por diversos pontos da cidade, em 

colaboração com órgãos públicos ( como é o caso da 

Prefeitura Municipal de Rondonópolis) e instituições 

privadas. Como projeto piloto foi desenvolvido cinco 

casinhas, sendo que quatro ficarão na UFMT, em pontos 

estratégicos, como a Universidade Aberta à Terceira 



Idade. Fora da UFMT, será realizado um piloto no 

Oratório Dom Bosco, por conciliar público de variadas 

idades (crianças, adolescentes, adultos e idosos). O 

projeto piloto foi desenvolvido, como atividade de 

extensão, pelos alunos concluintes, do ano letivo 2016, 

do curso de Biblioteconomia,  



 

 

TÍTULO: CAPOEIRA FEDERAL 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Pró-Reitoria do Campus Universitário de Rondonópolis 

COORDENADOR: ABRAAO DA SILVA PEREIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Através da Coordenação da Seção de Cultura Esporte e 

Lazer, este programa visa a promoção de ações 

educativas e artístico/culturais propiciando espaços de 

contínuo acúmulo do conhecimento e socialização das 

vivências em diversas atividades recreativas de inclusão, 

responsabilidade social e ambiental, integralizando a 

comunidade na perspectiva da extensão e promovendo a 

cidadania nas diversas esferas da universidade e da 

comunidade. Para além, o projeto conta com a iniciativa 

de integralizar as diversas atividades como papel 

transformador da sociedade para a inclusão da mesma 

no universo acadêmico e propiciar a troca de saberes, 

garantindo a interdisciplinariedade e a permanência dos 

estudantes na universidade.  O projeto contará com a 

participação de estudantes e servidores na realização 

dos projetos esportivos, artístico cultural dentro e fora 

da universidade, este ano a proposta conta com a 

ampliação das atividades abarcando projetos de Lazer e 

Esporte integralizado com os artístico culturais, com o 

intuito de atingir um maior público na diversificação das 

ações propostas.  



 

 

TÍTULO: CLUBE DA DANÇA 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Pró-Reitoria do Campus Universitário de Rondonópolis 

COORDENADOR: ABRAAO DA SILVA PEREIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Através da Coordenação da Seção de Cultura Esporte e 

Lazer, este programa visa a promoção de ações 

educativas e artístico/culturais propiciando espaços de 

contínuo acúmulo do conhecimento e socialização das 

vivências em diversas atividades recreativas de inclusão, 

responsabilidade social e ambiental, integralizando a 

comunidade na perspectiva da extensão e promovendo a 

cidadania nas diversas esferas da universidad e e da 

comunidade. Para além, o projeto conta com a iniciativa 

de integralizar as diversas atividades como papel 

transformador da sociedade para a inclusão da mesma 

no universo acadêmico e propiciar a troca de saberes, 

garantindo a interdisciplinariedade e  a permanência dos 

estudantes na universidade.  O projeto contará com a 

participação de estudantes e servidores na realização 

dos projetos esportivos, artístico cultural dentro e fora 

da universidade, este ano a proposta conta com a 

ampliação das atividades abarcando projetos de Lazer e 

Esporte integralizado com os artístico culturais, com o 

intuito de atingir um maior público na diversificação das 

ações propostas.  



 

 

TÍTULO: CLUBE DA MÚSICA 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Pró-Reitoria do Campus Universitário de Rondonópolis 

COORDENADOR: ABRAAO DA SILVA PEREIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Através da Coordenação da Seção de Cultura Esporte e 

Lazer, este programa visa a promoção de ações 

educativas e artístico/culturais propiciando espaços de 

contínuo acúmulo do conhecimento e socialização das 

vivências em diversas at ividades recreativas de inclusão, 

responsabilidade social e ambiental, integralizando a 

comunidade na perspectiva da extensão e promovendo a 

cidadania nas diversas esferas da universidade e da 

comunidade. Para além, o projeto conta com a iniciativa 

de integralizar as diversas atividades como papel 

transformador da sociedade para a inclusão da mesma 

no universo acadêmico e propiciar a troca de saberes, 

garantindo a interdisciplinariedade e a permanência dos 

estudantes na universidade.  O projeto contará com a 

participação de estudantes e servidores na realização 

dos projetos esportivos, artístico cultural dentro e fora 

da universidade, este ano a proposta conta com a 

ampliação das atividades abarcando projetos de Lazer e 

Esporte integralizado com os artístico  culturais, com o 

intuito de atingir um maior público na diversificação das 

ações propostas.  



 

 

TÍTULO: CLUBE DO XADREZ 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Pró-Reitoria do Campus Universitário de Rondonópolis 

COORDENADOR: ABRAAO DA SILVA PEREIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Através da Coordenação da Seção de Cultura Es porte e 

Lazer, este programa visa a promoção de ações 

educativas e artístico/culturais propiciando espaços de 

contínuo acúmulo do conhecimento e socialização das 

vivências em diversas atividades recreativas de inclusão, 

responsabilidade social e ambiental,  integralizando a 

comunidade na perspectiva da extensão e promovendo a 

cidadania nas diversas esferas da universidade e da 

comunidade. Para além, o projeto conta com a iniciativa 

de integralizar as diversas atividades como papel 

transformador da sociedade para a inclusão da mesma 

no universo acadêmico e propiciar a troca de saberes, 

garantindo a interdisciplinariedade e a permanência dos 

estudantes na universidade.  O projeto contará com a 

participação de estudantes e servidores na realização 

dos projetos esportivos, artístico cultural dentro e fora 

da universidade, este ano a proposta conta com a 

ampliação das atividades abarcando projetos de Lazer e 

Esporte integralizado com os artístico culturais, com o 

intuito de atingir um maior público na diversificaçã o das 

ações propostas.  



 

 

TÍTULO: CORAL UFMT RONDONÓPOLIS 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Pró-Reitoria do Campus Universitário de Rondonópolis 

COORDENADOR: ABRAAO DA SILVA PEREIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Através da Coordenação da Seção de Cultura Esporte e 

Lazer, este programa visa a promoção de ações 

educativas e artístico/culturais propiciando espaços de 

contínuo acúmulo do conhecimento e socialização das 

vivências em diversas atividades recreativas de inclusão, 

responsabilidade social e ambiental, integralizando a 

comunidade na perspectiva da extensão e prom ovendo a 

cidadania nas diversas esferas da universidade e da 

comunidade. Para além, o projeto conta com a iniciativa 

de integralizar as diversas atividades como papel 

transformador da sociedade para a inclusão da mesma 

no universo acadêmico e propiciar a t roca de saberes, 

garantindo a interdisciplinariedade e a permanência dos 

estudantes na universidade.  O projeto contará com a 

participação de estudantes e servidores na realização 

dos projetos esportivos, artístico cultural dentro e fora 

da universidade, este ano a proposta conta com a 

ampliação das atividades abarcando projetos de Lazer e 

Esporte integralizado com os artístico culturais, com o 

intuito de atingir um maior público na diversificação das 

ações propostas.  



 

 

TÍTULO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Pró-Reitoria do Campus Universitário de Rondonópolis 

COORDENADOR: ABRAAO DA SILVA PEREIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Através da Coordenação da Seção de Cultura Esporte e 

Lazer, este programa visa a promoção de ações 

educativas e artístico/culturais propiciando espaços de 

contínuo acúmulo do conhecimento e socialização das 

vivências em diversas atividades recreativas de inclusão, 

responsabilidade social e ambiental, integralizando a 

comunidade na perspectiva da extensão e promovendo a 

cidadania nas diversas esferas da universidade e da 

comunidade. Para além, o projeto conta com a iniciativa 

de integralizar as diversas atividades como papel 

transformador da sociedade para a inclusão da mesma 

no universo acadêmico e propiciar a troca de saberes, 

garantindo a interdisciplinariedade e a permanênci a dos 

estudantes na universidade.  O projeto contará com a 

participação de estudantes e servidores na realização 

dos projetos esportivos, artístico cultural dentro e fora 

da universidade, este ano a proposta conta com a 

ampliação das atividades abarcando projetos de Lazer e 

Esporte integralizado com os artístico culturais, com o 

intuito de atingir um maior público na diversificação das 

ações propostas.  



 

 

TÍTULO: EDUCAÇÃO POLIESPORTIVA COMUNITÁRIA 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Tecnológicas CUR 

COORDENADOR: ELIAS FERREIRA SILVA DE FRANCA 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Através da Coordenação da Seção de Cultura Esporte e 

Lazer, este programa visa a promoção de ações 

educativas e artístico/culturais propiciando espaços de 

contínuo acúmulo do conhecimento e socialização das 

vivências em diversas atividades recreativas de inclusão, 

responsabilidade social e ambiental, integralizando a 

comunidade na perspectiva da extensão e promovendo a 

cidadania nas diversas esferas da universidade e da 

comunidade. Para além, o projeto conta com a iniciativa 

de integralizar as diversas atividades como papel 

transformador da sociedade para a inclusão da mesma 

no universo acadêmico e propiciar a troca de saberes, 

garantindo a interdisciplinariedade e a permanência dos 

estudantes na universidade.  O projeto contar á com a 

participação de estudantes e servidores na realização 

dos projetos esportivos, artístico cultural dentro e fora 

da universidade, este ano a proposta conta com a 

ampliação das atividades abarcando projetos de Lazer e 

Esporte integralizado com os art ístico culturais, com o 

intuito de atingir um maior público na diversificação das 

ações propostas.  



 

 

TÍTULO: OFICINA DE TEATRO 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Pró-Reitoria do Campus Universitário de Rondonópolis 

COORDENADOR: ABRAAO DA SILVA PEREIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Através da Coordenação da Seção de Cultura Esporte e 

Lazer, este programa visa a promoção de ações 

educativas e artístico/culturais propiciando espaços de 

contínuo acúmulo do conhecimento e socialização das 

vivências em diversas atividades recreativas de inclusão, 

responsabilidade social e ambiental, integralizando a 

comunidade na perspectiva da extensão e promovendo a 

cidadania nas diversas esferas da universidade e da 

comunidade. Para além, o projeto conta com a iniciativa 

de integralizar as diversas atividades como papel 

transformador da sociedade para a inclusão da mesma 

no universo acadêmico e propiciar a troca de saberes, 

garantindo a interdisciplinariedade e a permanência dos 

estudantes na universidade.  O projeto contará com a 

participação de estudantes e servidores na realização 

dos projetos esportivos, artístico cultural dentro e fora 

da universidade, este ano a proposta conta com a 

ampliação das atividades abarcando projetos de Lazer e 

Esporte integralizado com os artístico culturais, com o 

intuito de atingir um maior  público na diversificação das 

ações propostas.  



 

 

TÍTULO: PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Pró-Reitoria do Campus Universitário de Rondonópolis 

COORDENADOR: ABRAAO DA SILVA PEREIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Através da Coordenação da Seção de Cultura Esporte e 

Lazer, este programa visa a prom oção de ações 

educativas e artístico/culturais propiciando espaços de 

contínuo acúmulo do conhecimento e socialização das 

vivências em diversas atividades recreativas de inclusão, 

responsabilidade social e ambiental, integralizando a 

comunidade na perspectiva da extensão e promovendo a 

cidadania nas diversas esferas da universidade e da 

comunidade. Para além, o projeto conta com a iniciativa 

de integralizar as diversas atividades como papel 

transformador da sociedade para a inclusão da mesma 

no universo acadêmico e propiciar a troca de saberes, 

garantindo a interdisciplinariedade e a permanência dos 

estudantes na universidade.  O projeto contará com a 

participação de estudantes e servidores na realização 

dos projetos esportivos, artístico cultural dentro e f ora 

da universidade, este ano a proposta conta com a 

ampliação das atividades abarcando projetos de Lazer e 

Esporte integralizado com os artístico culturais, com o 

intuito de atingir um maior público na diversificação das 

ações propostas.  



 

 

TÍTULO: SARAU CULTURAL 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Pró-Reitoria do Campus Universitário de Rondonópolis 

COORDENADOR: ABRAAO DA SILVA PEREIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Através da Coordenação da Seção de Cultura Esporte e 

Lazer, este programa visa a promoção de ações 

educativas e artístico/culturais propiciando espaços de 

contínuo acúmulo do conhecimento e socialização das 

vivências em diversas atividades recreativas de inclusão, 

responsabilidade social e ambiental, integralizando a 

comunidade na perspectiva da extensão e promovendo a 

cidadania nas diversas esferas da univer sidade e da 

comunidade. Para além, o projeto conta com a iniciativa 

de integralizar as diversas atividades como papel 

transformador da sociedade para a inclusão da mesma 

no universo acadêmico e propiciar a troca de saberes, 

garantindo a interdisciplinariedade e a permanência dos 

estudantes na universidade.  O projeto contará com a 

participação de estudantes e servidores na realização 

dos projetos esportivos, artístico cultural dentro e fora 

da universidade, este ano a proposta conta com a 

ampliação das atividades abarcando projetos de Lazer e 

Esporte integralizado com os artístico culturais, com o 

intuito de atingir um maior público na diversificação das 

ações propostas.  



 

 

TÍTULO: TEATRO DE BONECOS 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Departamento de Letras do ICHS CUR 

COORDENADOR: THIAGO RODRIGUES LOPES 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Através da Coordenação da Seção de Cultura Esporte e 

Lazer, este programa visa a promoção de ações 

educativas e artístico/culturais propiciando espaços de 

contínuo acúmulo do conhecimento e socialização das 

vivências em diversas atividades recreativas de inclusão, 

responsabilidade social e ambiental, integralizando a 

comunidade na perspectiva da extensão e promovendo a 

cidadania nas diversas esferas da universidade e da 

comunidade. Para além, o projeto conta com a iniciativa 

de integralizar as diversas atividades como papel 

transformador da sociedade para a inclusão da mesma 

no universo acadêmico e propiciar a troca de saberes, 

garantindo a interdisciplinariedade e a permanência dos 

estudantes na universidade.  O projeto conta rá com a 

participação de estudantes e servidores na realização 

dos projetos esportivos, artístico cultural dentro e fora 

da universidade, este ano a proposta conta com a 

ampliação das atividades abarcando projetos de Lazer e 

Esporte integralizado com os artístico culturais, com o 

intuito de atingir um maior público na diversificação das 

ações propostas.  



 

 

TÍTULO: TECENDO SABERES: ARTESANATOS E ARTES 
MANUAIS 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Departamento de Letras do ICHS CUR 

COORDENADOR: THIAGO RODRIGUES LOPES 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Através da Coordenação da Seção de Cultura Esporte e 

Lazer, este programa visa a promoção de ações 

educativas e artístico/culturais propiciando espaços de 

contínuo acúmulo do conhecimento e socialização das 

vivências em diversas atividades recreativas de inclusão, 

responsabilidade social e ambiental, integralizando a 

comunidade na perspectiva da extensão e promovendo a 

cidadania nas diversas esferas da universidade e da 

comunidade. Para além, o projeto conta com a iniciativa 

de integralizar as diversas atividades como papel 

transformador da sociedade para a inclusão da mesma 

no universo acadêmico e propiciar a troca de saberes, 

garantindo a interdisciplinariedade e a permanência dos 

estudantes na universidade.  O projeto contará com a 

participação de estudantes e servidores na realizaç ão 

dos projetos esportivos, artístico cultural dentro e fora 

da universidade, este ano a proposta conta com a 

ampliação das atividades abarcando projetos de Lazer e 

Esporte integralizado com os artístico culturais, com o 

intuito de atingir um maior público na diversificação das 

ações propostas.  



 

 

TÍTULO: VIVÊNCIA CULTURAL NA UFMT 
RONDONÓPOLIS: NOTAS PRELIMINARES 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Pró-Reitoria do Campus Universitário de Rondonópolis 

COORDENADOR: ABRAAO DA SILVA PEREIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Através da Coordenação da Seção de Cultura Esporte e 

Lazer, este programa visa a promoção de ações 

educativas e artístico/culturais propiciando espaços de 

contínuo acúmulo do conhecimento e socialização das 

vivências em diversas atividades recreativas de inclusão, 

responsabilidade social e ambiental, integralizando a 

comunidade na perspectiva da extensão e promovendo a 

cidadania nas diversas esferas da universidade e da 

comunidade. Para além, o projeto conta com a iniciativa 

de integralizar as diversas atividades como papel 

transformador da sociedade para a inclusão da mesma 

no universo acadêmico e propiciar a troca de saberes, 

garantindo a interdisciplinariedade e a permanência dos 

estudantes na universidade.  O projeto contará com a 

participação de estudantes e servidores na realiza ção 

dos projetos esportivos, artístico cultural dentro e fora 

da universidade, este ano a proposta conta com a 

ampliação das atividades abarcando projetos de Lazer e 

Esporte integralizado com os artístico culturais, com o 

intuito de atingir um maior público na diversificação das 

ações propostas.  



 

 

TÍTULO: PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA ARTÍSTICO-
CULTURAL - MINITECA 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em 

Biblioteconomia do ICHS CUR 

COORDENADOR: EDILEUSA REGINA PENA DA SILVA 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: O projeto de intervenção urbana artístico-cultural 

pretende ressignificar os espaços das ruas, praças e 

comunidades diversas em Rondonópolis, especialmente 

as áreas mais carentes de recursos econômico -

financeiros, por meio da cultura informacional, 

possibilitando, em contexto urbano complexo e 

multifacetado, um instante de aprendizagem lúdica, a 

partir da leitura e troca de livros, de forma gratuita e 

disponível vinte quatro horas por dia. Trata -se de um 

projeto que instala pequenas bibliotecas colaborativas 

pela cidade de Rondonópolis, criando espaço para 

inúmeras trocas literárias, incentivo à leitura e 

ocupação de espaços da cidade. As casinhas, iguais 

aquelas de passarinho, são instaladas por postes, 

praças, parques, escolas e orla do Rio de Janeiro. O 

objetivo é permitir que o público a troca de livros de  

maneira simples e rápida. O curso de Biblioteconomia 

pretende espalhar as minitecas por diversos pontos da 

cidade. Como projeto piloto foi desenvolvido cinco 

casinhas, sendo que quatro ficarão na UFMT, em pontos 

estratégicos, como a Universidade Aberta à Terceira 

Idade. Fora da UFMT será realizado um pilo no Oratório 

Dom Bosco, por conciliar público de variadas idades 

(crianças, adolescentes, adultos e idosos).  



 

 

TÍTULO: “A ESCUTA SENSÍVEL PARA ALÉM DAS GRADES”: 
PRODUZINDO CLÍNICA AMPLIADA E 
ATENDIMENTO À MULHERES EM SITUAÇÃO DE 
PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Psicologia do 

ICHS CUR 

COORDENADOR: MARCIO ALESSANDRO NEMAN DO NASCIMENTO 

ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

RESUMO: O ser/estar mulher e a construção da feminilidade 

fazem referências aos estudos relacionados às 

hierarquias e relações de poder entre gêneros que, por 

sua vez, são produzidas por maquinários sociais 

agenciadores de discursos sócio-históricos, políticos e 

culturais, entre eles: enunciações médicas, religiosas, 

jurídicas, educacionais, psicológicas, morai s. Neste 

sentido, muitos são os efeitos de diversas tecnologias 

de gênero/sexuais que se conectam a uma rede social 

estabelecida e mantida por instituições que buscam na 

diferenciação sexual uma forma de regulação da vida 

biopsicossocial na qual incidem disciplinas e controles 

sobre as mulheres, crianças, negros, analfabetos, 

pessoas vivendo em situação de pobreza, entre outros 

(DE LAURETIS (1994); BUTLER (2003), FOUCAULT (2005; 

2006).  Diversas áreas de produção de conhecimento das 

humanidades tem proposto que a problematização do 

conceito “mulher” não pode estar desvinculado da 

intersecção com outros marcadores sociais encontrados 

na construção social dos humanos, tais como: classe 

social e econômica; geração; raça/etnia/cor de pele; 

sistema sexo/gênero/práticas sexuais/desejo; 

crença/religião; grau de escolaridade; estética corporal; 

origem de territórios periféricos, entre outros. Muitas 

dessas condições descritas geram (des)vantagens para 

determinados grupos pertencentes a população 

brasileira que acabam sendo restritos de acessibilidade 

e disponibilidade de direitos básicos, passando por 



violações de direitos garantidos pela Constituição 

Federal de 1988; no caso deste projeto, mulheres em 

situação de privação de liberdade que, de em análises 

pormenorizadas, sempre habitaram contextos de 

vulnerabilidades sociais e enfrentam extremas 

adversidades sociais componentes de uma violência 

estrutural.   Assim, o presente projeto versa sobre 2 

modalidades de atendimentos para mulheres em 

situação de privação de liberdade da Cadeia Pública 

Feminina do município de Rondonópolis -MT que visam: 

1) Atendimento Psicossocial Individual (escuta 

psicológica das produções subjetivas das quais decorrem 

sofrimentos psíquicos e/ou dificuldades em propor 

perspectivas afirmativas para a vida egressa; 2) Oficinas 

Biopsicossociais (roda de conversas em formato grupal 

que objetiva problematizar questões que 

afetaram/afetam as diferentes e contínuas etapas da 

vida social dessas reeducandas, seja em meio aberto ou 

no sistema prisional, seja na proposta da criação de vida 

egressa.  Referências Bibliográficas:  BUTLER, Judith. 

Problemas de gênero: feminismo e subversão da 

identidade. Trad. Renato Aguiar. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2003.  DE LAURETIS, Teresa. A 

tecnologia do gênero. In: HOLLANDA, Heloísa Buarque 

de. (org.) Tendências e impasses: o feminismo como 

crítica da cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 1994  

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 1: a vontade 

de saber. Trad. Maria Thereza da Costa Albuquerque e J. 

A. Guilhon Albuquerque. 16. ed., Rio de Janeiro: Graal, 

2005.  FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. 14. ed. 

São Paulo: Ed. Loyola, 2006. 



 

 

TÍTULO: HISTORIA DAS RELIGIÕES E RELIGIOSIDADES: 
POR ENTRE CRENÇAS E INTOLERANCIAS 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Departamento de História ICHS CUR 

COORDENADOR: ADILSON JOSE FRANCISCO 

ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

RESUMO: O projeto compreende um Ciclo de Palestras e Debates  

sobre historia das religiões e religiosidades e as 

implicações históricas e sociais nos modos de viver as 

crenças e praticas de intolerâncias na atualidade.   A 

proposta é Ciclo por que quer ser um continuum de 

estudo e também de debates em "circulo", com atores 

sociais diversos ( promotoria publica, representantes de 

movimentos sociais, representantes de instituiç ões 

religiosas, membros das secretarias de educação, 

cultura e assistência social, professores das redes e 

claro docentes e estudantes das instituições de ensino 

superior). Como ação extensiva quer também ir alem da 

academia e ocorrerá em outros espaços públicos da 

cidade, como a Casa do Rio(Cais), Escola Estadual 

Sagrado Coração de Jesus. Por tratar de historia das 

religiões e religiosidades, a proposta quer oportunizar 

uma leitura das manisfestaçoes religiosas com maior 

visibilidade no mundo ocidental, em uma perspectiva 

transdisciplinar e tomando as religioes como 

componentes da cultura de diferentes povos e por isso 

parte integrante do património cultural material e 

imaterial destes povos. Por fim, a proposta quer 

oportunizar o debate sobre o desafio sóc io-politico das 

intolerâncias religiosas.  



 

 

TÍTULO: SOCIALIZAÇÃO DE IDOSOS 
INSTITUCIONALIZADOS 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Psicologia do 

ICHS CUR 

COORDENADOR: ADRIANO DA SILVA ROZENDO 

ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

RESUMO: O envelhecimento populacional assume um espaço 

importante nas pautas das políticas públicas na 

atualidade. O Brasil que passava por um período de 

implantação de políticas de atendimento à pessoa idosa, 

desde a promulgação do Estatuto do Idoso, em 2003, 

passa agora por um momento de revisão de 

investimentos em políticas públicas que atingirá 

diretamente a população idosa. As instituições de longa 

permanência para idosos (ILPIs), também conhecidas 

como asilos de velhos, são uma herança secular de 

instituições de cuidados paliativos e abrigo a 

moribundos e doentes terminais criadas na Europa, pela 

igreja católica, no século XI. Apesar dos grandes avanços 

nas políticas públicas, da propagação dos direitos 

humanos e outras políticas de 'Bem-estar social', os 

asilos de velhos ainda não passaram por uma reforma 

significativa no país.  Tais instituições atendem, na 

maioria dos casos (no Brasil), idosos independentes e 

com longa expectativa de vida futura. Embora haja 

diferença entre cada instituição, de maneira geral, os 

principais efeitos da institucionalização nas ILPIs são o 

isolamento, a perda de papéis e funções sociais de 

cidadãos comuns, perda de autonomia, perda de 

referências afetivas e territoriais e afastamento da 

realidade. Desde 2012, o NEATI/UFMT/CUR passou a 

ofertar uma programação específica para residentes das 

ILPIs do município de Rondonópolis/MT. A presente 

proposta visa dar continuidade à oferta desta atividade, 

que além de beneficiar os idosos institucionalizados, 

ainda envolve alunos de graduação, técnicos das 

instituições asilares e da UFMT/CUR. O objetivo 



principal é promover a convivência e o estabelecimento 

de vínculos entre idosos institucionalizados e 

(res)estabelecer papéis e funções sociais da vida 

cotidiana entre os participantes. As atividades 

ocorrerão nas sextas-feiras, dás 13:00 às 16:00 horas, 

envolvendo aproximadamente 40 idosos e 10 estagiários 

discentes da UFMT/CUR. Serão ofertadas oficinas de 

convivência, aulas de dança de salão, ginástica, 

hidroginástica e yoga. Dentre os resultados observáveis 

da ação, nos últimos anos, destacamos a constituição de 

uma rotina e a formação de vínculos territoriais 'não -

asilares', a formação de pares e vínculos afetivos, a 

consolidação de um grupo e, principalmente, promoção 

e manutenção da autonomia dos participantes.  



 

 

TÍTULO: SOCIALIZAÇÃO DE IDOSOS 
INSTITUCIONALIZADOS 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Psicologia do 

ICHS CUR 

COORDENADOR: ADRIANO DA SILVA ROZENDO 

ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

RESUMO: O envelhecimento populacional assume um espaço 

importante nas pautas das políticas públicas na 

atualidade. O Brasil que passava por um período de 

implantação de políticas de atendimento à pessoa idosa, 

desde a promulgação do Estatuto do Idoso, em 2003, 

passa agora por um momento de revisão de políticas 

públicas que atingirá diretamente a população idosa. As 

instituições de longa permanência para idosos (ILPIs), 

também conhecidas como asilos de velhos, são uma 

herança secular de instituições de cuidados paliativos e 

abrigo a moribundos e doentes terminais criadas na 

Europa, pela igreja católica, no século XI (Groisman, 

1999). Apesar dos grandes avanços nas políticas 

públicas, da propagação dos direitos humanos e outras 

políticas de 'Bem-estar social', os asilos de velhos ainda 

não passaram por uma reforma significativa no país. No 

caso do Brasil, tais instituições atendem desde idosos 

totalmente dependentes, a idosos independentes e com 

longa expectativa de vida futura. Embora haja diferença 

entre cada instituição, de maneira geral, os principais 

efeitos da institucionalização nas ILPIs são o 

isolamento, a perda de papéis e funções sociais de 

cidadãos comuns, perda de autonomia, perda de 

referências afetivas e territoriais e afastamento da 

realidade (Mello, Gresele, Maria, & Fedosse, 2013). O 

objetivo principal é promover a convivência e o 

estabelecimento de vínculos entre idosos 

institucionalizados e (res)estabelecer papéis e funções 

sociais da vida cotidiana entre os participantes. As 

atividades ocorrerão nas sextas -feiras, dás 13:00 às 

16:00 horas, envolvendo aproximadamente 40 idosos e 



10 estagiários discentes da UFMT/CUR. Serão ofertadas  

oficinas de convivência e aulas de dança de salão. 

Dentre os resultados observáveis da ação, nos últimos 

anos, destacamos a constituição de uma rotina e a 

formação de vínculos territoriais 'não -asilares', a 

formação de pares e vínculos afetivos, a consoli dação de 

um grupo e, principalmente, promoção e manutenção da 

autonomia dos participantes.    Referências  Groisman, 

D. (1999). A infância do asilo. Rio de Janeiro (RJ). 

Dissertação de mestrado  em saúde coletiva, 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro.     Mello, J. G. 

de, Gresele, A. D. P., Maria, C. M., & Fedosse, E. (2013). 

Subjetividade e  institucionalização no discurso de 

idosas. São Paulo, SP: Distúrb. Comunic., 25(1), p. 35 -45.  

Recuperado em 23 dezembro, 2015, de: 

https://revistas.pucsp.br//index.php/dic/article/view/1

4922. 



 

 

TÍTULO: ESPORTE ACADÊMICO DA UFMT - CAMPUS 
RONDONÓPOLIS 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Pró-Reitoria do Campus Universitário de Rondonópolis 

COORDENADOR: ABRAAO DA SILVA PEREIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Trata-se da integração e aproximação de estudantes das 

mais diversas áreas que, junto a Pró reitoria de Cultura, 

Extensão e Vivência- PROCEV, integrando a Coordenação 

de Extensão, Supervisão do Museu, Gerência de Esporte, 

Gerencia da Orquestra, Gerencia de Projetos Culturais e 

Cineclube. Através da articulação desenvolverão ações 

de suporte ao funcionamento eficiente das mais 

diversas atividades que integram os setores da PROCEV, 

além de contribuir no processo de acompanhamento, 

desenvolvimento e avaliação das ações da Pro reitori a 

para evidenciar e dar visibilidade as ações 

desenvolvidas em cada setor com suas especificidades.    

Palavras chave: Articulação, Extensão, Interação.  



 

 

TÍTULO: ANATO LEGAL: ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO 
DE ACESSO AO ACERVO DE ANATOMIA ANIMAL 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Tecnológicas CUR 

COORDENADOR: ANGELO POLIZEL NETO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O projeto ANATO LEGAL: Estruturação e Ampliação de 

acesso ao Acervo de Anatomia Animal, visa a estruturar 

e ampliar o acervo anatômico animal do Laboratório de 

Anatomia Animal do Curso de Zootecnia, em razão da 

necessidade de possuir peças anatômicas animal seguras 

e didáticas para o ensino eficaz do conteúdo da 

disciplina Anatomia Animal, mas além disso, é, por meio 

deste projeto, elaborar peças que visualmente e 

didaticamente despertem interesse dos alunos 

matriculados, mas também do público desvinculado da 

disciplina, como outros estudantes, técnicos e docentes, 

principalmente de cursos afins, como enfermagem e 

medicina. Uma vez que, o uso de esqueletos auxilia nas 

atividades científicas e didáticas, pois fornece 

informações seguras sobre as adaptações específicas 

dos vertebrados como, por exemplo, sustentação, 

postura e modo de locomoção (Hildebrand e Goslow, 

2006). Bem como, esse projeto possibilitará ampliar, 

catalogar, organizar um acervo anatômico animal que 

possa servir de ponto de visita àqueles que vistam no 

Campus Universitário de Rondonópolis, em especial ao 

alunos do ensino médio de escolar públicas e 

particulares, desta forma, despertando o interesse 

desses secundaristas pela Universidade, e 

preferencialmente para o curso de Zootecnia.  



 

 

TÍTULO: ASSISTÊNCIA ZOOTECNICA NA CRIAÇÃO DE 
SUÍNO CAIPIRA 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Zootecnia do 

ICAT CUR 

COORDENADOR: ALESSANDRO BORGES AMORIM 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Atualmente o mercado de suínos caipira vem sendo uma 

fonte extra de renda para os pequenos produtores. 

Assim o projeto de extensão objetivará a orientação 

zootécnica dos produtores rurais, além de propor 

métodos alternativos que possam aumentar a 

produtividade e a rentabilidade, sem a utilização de 

produtos químicos tanto na alimentação quanto nos 

tratamentos dos dejetos. Serão utilizadas tecnologias 

específicas e orientação técnica, junto com o professor 

responsável, buscando garantir o melhor manejo dos 

animais e proporcionando maior rendimento ao 

produtor rural. Na suinocultura caipira, normalmente os 

pequenos produtores criam os animais em sistema semi -

intensivo e extensivo, sem preocupação com o conforto 

térmico, alimentar, reprodutivo e sanitário, o que pode 

tornar atividade inviável financeiramente e não atender 

o mínimo de bem estar dos animais. Assim o 

desenvolvimento das atividades do projeto poderá 

propiciar um vínculo entre a instituição de ensino e a 

comunidade, buscando disseminar conhecimento técnico 

para o meio rural, através de palestras, visitas, 

confecção e apresentação de folders e treinamentos.  



 

 

TÍTULO: CURSINHO COMUNITÁRIO PRÉ-VESTIBULAR - 
UFMT/CUR 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Departamento de Educação do ICHS CUR 

COORDENADOR: MERILIN BALDAN 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: A necessidade dos Cursinhos Pré-Vestibulares (CPVs) 

deve-se ao contexto elitista e excludente da sociedade 

brasileira de negação da escolarização de determinados 

grupos, cujo funcionamento conta com o trabalho 

voluntário para o desenvolvimento de suas atividades 

de natureza educativa e política, enfrentando condições 

pedagógicas desafiadoras. O Projeto do Cursinho 

Comunitário Pré-Vestibular UFMT/CUR entrará no seu 

quarto ano de vigência, funcionando nas mesmas 

condições, isto é, conta com o trabalho voluntário dos 

estudantes de graduação e pós -graduação do campus, 

organizados em torno de uma coordenação de docentes 

vinculados à instituição, a fim de garantir a formação de 

professores e a promoção das oportunidades 

educacionais para setores populacionais da comunidade 

de Rondonópolis e região. O Cursinho oferece três 

ações: Preparatório para ENEM e Vestibulares, 

Orientação Vocacional e Escrita Acadêmica. O 

Preparatório para o ENEM e Vestibulares conta com a 

atuação de estudantes universitários, de diferentes 

curso de graduação e pós-graduação, no campo da 

docência para a educação, a ciência e a tecnologia, 

visando como público alvo os estudantes da comunidade 

de Rondonópolis e região que se inscreverem e forem 

selecionados. A Orientação Vocacional contará com a 

atuação de estudantes do curso de Psicologia, destinado 

a orientar os estudantes da comunidade matriculados 

no Cursinho, para a discussão e o apoio da escolha 

profissional que estes jovens e adultos deverão optar 

nesta fase da vida. O Curso de Escrita Acadêmica será 

ministrado por um estudante universitário a estudantes 

calouros da instituição de origem e outras de 



Rondonópolis, como forma de introduzi -los a uma nova 

cultura de estudos, com ritmos  e exigências, que muitas 

vezes são desconhecidas e favorecem para a evasão e o 

baixo rendimento. Assim, observa-se a articulação entre 

o ensino e a extensão, bem como almeja que tal relação 

resulte na produção de conhecimento por meio deste 

projeto. 



 

 

TÍTULO: INTERVENÇÃO DE PSICOLOGIA ESCOLAR EM 
ESCOLAS PÚBLICAS DE RONDONÓPOLIS 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Psicologia do 

ICHS CUR 

COORDENADOR: NIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O Projeto de Extensão tematiza a intervenção em duas 

escolas públicas municipais de Rondonópolis, de modo a 

refletir junto a seus agentes sobre a formação de 

crianças e jovens, problematizando as dificuldades de 

aprendizagem e contribuindo para a inclusão. O Projeto 

se propõe a continuar e aprofundar o trabalho 

desenvolvido ao longo de 2016, nas mesmas escolas 

públicas municipais, realizado a partir do Edital de 

Extensão de Fluxo Contínuo, experiência que propiciou 

importantes conquistas no âmbito escolar. Uma 

justificativa para o Projeto é a dificuldade das escolas 

municipais, de ensino fundamental, formarem jovens 

interessados na continuidade de seus estudos, jovens 

que acabam envoltos às problemáticas locais ligadas à 

violência, muitas vezes pelo fato de não 

compreenderem o sentido de sua formação, assim como 

as causas de suas dificuldades e sua relação com os 

conteúdos trabalhados pela escola.  Outra justificativa é 

a questão da inclusão, que ainda não se realiza a 

contento, já que muitas vezes o aluno que frequenta a 

sala de recursos permanece isolado na sala regular, o 

que também faz com que seus colegas permaneçam 

distantes da diferença, dificultando a inclusão. A 

proposta da extensão em psicologia escolar se baseia 

em autores e teorias que buscam na história as raízes da 

escola tradicional e procuram fazer a crítica do 

entendimento de que os problemas de aprendizagem se 

centram no aluno. O extensionista tem a oportunidade 

de aprofundar a articulação entre conhecimentos 

exigidos do psicólogo em suas diversas formas e campos 

de atuação profissional. Além de compreender uma 



maneira de trabalhar na escola, ele conquistará 

elementos importantes para a atuação profissional em 

outros campos de trabalho. A proposta em questão 

observa a Política Nacional de Extensão Universitária e 

quanto aos resultados esperados, correspondem ao 

aumento de autonomia dos jovens estudantes em 

relação à sua formação, elemento que contribui também 

para mudanças positivas na comunidade, de acordo com 

o que se espera da extensão universitária.  



 

 

TÍTULO: PROJETO DE EXTENSÃO “LEITURAS SEM 
GRADES” 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Departamento de Educação do ICHS CUR 

COORDENADOR: SANDRA REGINA FRANCISCATTO BERTOLDO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: A proposta de extensão visa oportunizar experiências de 

leituras - oral, escrita, dramatizada, narrada – com e 

para pessoas que se encontram em instituições de 

assistência social ou em regime de reclusão. Serão 

atendidas as seguintes instituições: CASA ESPERANÇA 

CENTRO; CASA ESPERANÇA CHÁCARA;  CADEIA FEMININA 

e ASSENTAMENTO CHICO MENDES.  



 

 

TÍTULO: SOLO NA ESCOLA: CONHECER E PRESERVAR 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Tecnológicas CUR 

COORDENADOR: EDNA MARIA BONFIM DA SILVA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: As ações de extensão realizadas pelas universidades 

promovem o vínculo entre a comunidade com o meio 

acadêmico por meio de ações de caráter educativo, 

social e ambiental. Considerando-se a importância da 

agricultura para o Estado de Mato Grosso e região do 

Município de Rondonópolis é fundamental repassar de 

forma prática e cotidiana à população os conceitos 

sobre a a preservação do solo para a produção 

sustentável de alimentos e o bem-estar da sociedade. O 

projeto visa levar a equipe de extensão até a escola 

para orientar, de forma didática, lúdica e com 

seminários a importância e formas de conservação do 

solo, bem como coordenar visitas desses alunos as áreas 

experimentais e laboratórios na Universidade Federal de 

Mato Grosso, Câmpus de Rondonópolis, abordando a 

respeito da preservação do solo. O público alvo abrange 

aproximadamente 300 alunos de ensino fundamental e 

médio, da Escola Estadual Elizabeth de Freitas 

Magalhães. Com o desenvolvimento desse projeto 

espera-se conscientizar a comunidade e tornar acessível 

as informações acerca do uso racional e sustentável do 

solo. 



 

 

TÍTULO: ÁGUA A ESSÊNCIA DA VIDA: SABENDO USAR 
NÃO VAI FALTAR 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Tecnológicas CUR 

COORDENADOR: TONNY JOSE ARAUJO DA SILVA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O projeto de extensão “Água a essência da vida: 

sabendo usar não vai faltar” promoverá a articulação 

com o ensino e a pesquisa de modo a conscientizar à 

comunidade e contribuir com a formação social dos 

acadêmicos. O projeto será desenvolv ido na Escola 

Estadual Emanuel Pinheiro e atenderá no total 200 

alunos do ensino fundamental. O grupo de extensão 

visitará a escola e abordará temas sobre a dinâmica da 

água com o ambiente, os fenômenos atmosféricos, a 

importância em proteger os corpos d’água e como 

economizar água, utilizando atividades pedagógicas e 

didáticas.  A partir desse trabalho extensionista espera -

se interagir com os alunos de forma a fixarem a 

dinâmica da água e sua importância para a vida no 

planeta Terra, contribuindo na formação de cidadãos 

consciente com o meio ambiente. A escola pública 

necessita de atividades que tragam nivelamento de 

conhecimento, principalmente pelo baixo nível que os 

alunos apresentam, intrinsecamente ligados ao excesso 

de alunos por sala de aula, deficiência na estrutura 

física e muitas vezes falta de material didático.  



 

 

TÍTULO: INTERVENÇÃO MEDIADA POR PARES EM 
CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO 
DO AUTISMO (TEA) 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Psicologia do 

ICHS CUR 

COORDENADOR: JULIA ZANETTI ROCCA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é um 

transtorno do desenvolvimento que afeta de maneira 

persistente a comunicação, as interações sociais e no 

qual estão presentes comportamentos repetitivos, com 

interesses e atividades restritos (DSM-V, 2013). Os 

programas de intervenção para pessoas com TEA com 

maior eficácia na promoção de capacidades funcionais 

são as Intervenções Comportamentais Precoces e 

Intensivas. Nestas, cada criança passa por uma avaliação 

inicial de habilidades para que sejam definidos os 

objetivos do tratamento. Uma estratégia que vem se 

demonstrando eficaz e viável é a Intervenção Mediada 

por Pares (IMP), na qual os pares típicos são orientados 

a interagir de maneiras específicas com a criança com 

TEA, por exemplo, respondendo a iniciativas de 

interação, ajudando em brincadeiras e dando feedback 

durante estas. Esse tipo de trabalho tem como 

vantagem o aumento do repertório de habilidades 

sociais das crianças com TEA e também de seus pares 

típicos, melhorando a convivência e promovendo 

repertórios. Além disso, propiciam a constituição de 

ambientes de educação inclusivo e podem ser aplicados 

em larga escala, uma vez que não exigem recursos 

materiais ou pessoal especializado. No presente 

trabalho, serão realizadas estratégias de IMP para seis 

crianças com TEA e 18 crianças com desenvolvimento 

típico no contexto de escolas públicas municipais e 

estaduais da cidade. A intervenção visa o aumento na 

quantidade e na qualidade das interações entre as 



crianças, bem como a promoção de habilidades sociais 

no contexto escolar. O trabalho prevê a capacitação de 

acadêmicos do curso de Psicologia e também da equipe 

escolar. Com esse objetivo, será realizado o “Curso – 

Intervenção Mediada por Pares para crianças com 

Transtorno do Espectro Aut ista”, a partir de encontros 

semanais visando a apresentação, a leitura e a discussão 

de material científico sobre a temática do TEA e das 

intervenções baseadas em evidência para promoção de 

educação inclusiva. Também será realizado convênio 

com a SeMED para a promoção de palestras, cursos e 

assessorias para professores da rede municipal 

referente a intervenções com crianças com TEA. Além 

desses momentos de capacitação e mediação entre os 

membros da equipe escolar e da equipe do projeto, 

ressalta-se que a equipe escolar estará envolvida no 

projeto desde o início: (1) nas avaliações (observações e 

entrevistas) preliminares à intervenção nas escolas, 

quando a equipe escolar poderá fornecer informações 

que se somarão aos conhecimentos acadêmicos da 

equipe do projeto, contribuindo para a implementação 

de uma intervenção mais adequada às demandas do 

contexto escolar; (2) no acompanhamento contínuo do 

projeto a partir de reuniões mensais e das devolutivas 

(em relação às avaliações iniciais e às análises finais) 

dadas pela equipe do projeto; (3) e na realização dos 

questionários para a medida de validade social. Os 

resultados serão filmados de modo a permitir a análise 

sistemática para avaliação dos efeitos das estratégias de 

intervenção, bem como para a produção de 

conhecimento científico sobre a temática. Observações: 

número de certificado de apresentação para apreciação 

ética: 30498514.3.0000.5541; número de projeto de 

pesquisa vinculado: 318/CAP/2015.  



 

 

TÍTULO: LABORATÓRIO ESPECIAL DE 
LUDICIDADE/BRINQUEDOTECA PROFA. DRA. 
SORAIHA MIRANDA DE LIMA 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Departamento de Educação do ICHS CUR 

COORDENADOR: ELNI ELISA WILLMS 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O Laboratório Especial de Ludicidade/Brinquedoteca 

Profa. Dra. Soraiha Miranda de Lima, funciona como um 

programa de extensão no Campus de Rondonópolis da 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) desde 

2008. Tem como principal objetivo proporcionar às 

crianças, na faixa etária de 4 a 6 anos, matriculadas em 

escolas de Educação Infantil da rede pública municipal 

de Rondonópolis bem como aos professores que as 

acompanham, um espaço de produção da cultura infantil 

e da realização de práticas educativas mediadas pelo 

brincar. É uma iniciativa que está diretamente vinculada 

à implementação de uma política pública voltada para a 

infância e para um direito inalienável da criança, que é 

o direito de brincar e o de ter acesso a espaços para o 

exercício desse direito. Nesse contexto, a formação 

continuada de professores supõe a mesma atenção. Em 

suma, a Brinquedoteca, ao se definir como esp aço 

voltado para a produção cultural da infância, visa 

implementar ações destinadas à afirmação da criança 

como agente das experiências que marcam seu tempo de 

vida e como cidadã. Além disso, por incluir os 

professores das crianças como participantes, busc a 

também propiciar espaços e momentos para a reflexão 

das práticas pedagógicas, do processo educativo 

mediado pelo brincar e das relações estabelecidas nesse 

processo. Nesse sentido é também um espaço para 

pesquisa sobre a infância e o brincar que pode ser  

potencializado pela presença das pedagogas em 

formação e seus professores.  



 

 

TÍTULO: LIBRAS: SAÚDE E EMPODERAMENTO 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Departamento de Letras do ICHS CUR 

COORDENADOR: THIAGO RODRIGUES LOPES 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: A população surda brasileira tem enfrentado muitas 

barreiras na garantia de seus direitos em saúde. A 

questão da falta de interpretes de LIBRAS nas unidades 

é  de saúde é somente um dos lados desse problema, o 

planejamento e implementação de politicas publicas em 

saúde precisam se aprimorar para atender as demandas 

biopsicossociais da pessoa surda. Este projeto visa 

capacitar Agentes Comunitárias de Saúde (ACS), desta 

forma, busca contribuir para a garantia de direitos da 

pessoa surda. 



 

 

TÍTULO: MOBEM - MOBILIDADE DO ENSINO MÉDIO 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Tecnológicas CUR 

COORDENADOR: HEINSTEN FREDERICH LEAL DOS SANTOS 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: A proposta de criação de um projeto 'Mobilidade no 

Ensino Médio', MOBEM, visa trabalhar o aluno 

universitário no ambiente escolar para estimular o 

aprendizado dos conhecimentos de Física e Matemática. 

Os estudantes universitários serão introduzidos dentro 

de uma escola de ensino médio da rede pública, para 

desenvolvimento de atividades didáticas extra classe. 

Esta atividade visa o desenvolvimento de um projeto 

mecânico para a construção de um modelo em escala 

reduzida de um protótipo de aeronave (Segundo Ano), 

de um protótipo de carro off road (Terceiro Ano) e de 

um protótipo de carro "estilo" fórmula 1(Primeiro Ano), 

todos utilizando materiais reciclaveis, para uma 

competição entre as equipes formadas na escola 

participante do projeto. Para o desenvolvimento do 

projeto serão montadas equipes de alunos do ensino 

médio e ao menos 1 (um) professor da escola, que serão 

orientados por alunos e professores do curso de 

Engenharia Mecânica, através de aulas teóricas e 

atividades práticas, denominadas oficinas, que visam o 

aprendizado do conteúdo abordado no ensino médio e 

os parâmetros necessários para a construção do 

protótipo. Após o decorrer das atividades executadas 

dentro do ambiente escolar. será realizado o 

encerramento do projeto na Semana Acadêmica da 

Engenharia Mecânica (SAEMEC), onde os grupos 

formados dentro da escola, realizarão uma competição, 

dentro de cada categoria, elegendo a vencedora por 

parâmetros construção de projeto, re latório final e 

apresentação do protótipo em pleno funcionamento. 

Além da competição os alunos poderão conhecer toda a 



estrutura da Universidade Federal de Mato Grosso, a 

estrutura do curso de Engenharia Mecânica e participar 

das palestras e mini-cursos oferecidos. 



 

 

TÍTULO: CONFERÊNCIA - ANÁLISE DO COMPORTAMENTO 
APLICADA AO AUTISMO 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Psicologia do 

ICHS CUR 

COORDENADOR: JULIA ZANETTI ROCCA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: A ação proposta configura-se como um evento visando a 

introdução da análise do comportamento aplicada ao 

Transtorno do Espectro Autista (TEA) a profissionais da 

área da educação, educação especial e saúde. Isto será 

realizado por meio de uma apresentação oral, seguida 

de estudo de caso, exemplos de intervenção e discu ssão 

geral da temática. O evento contará com a presença da 

Doutora Daniela Canovas, que é psicóloga e doutora em 

psicologia experimental pela USP, e que desenvolve 

trabalhos de intervenção com indivíduos com TEA 

usando análise aplicada do comportamento. De stina-se 

a psicólogos(as), professores(as), fonoaudiólogos(as), 

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e outros 

profissionais interessados na área de educação especial. 

A participação ocorrerá mediante inscrição, mas será 

gratuita. Será emitido certificado de participação para 

as pessoas inscritas e presentes no evento.  



 

 

TÍTULO: II SIMPÓSIO MATO-GROSSENSE DE 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E XII SEMANA DA 
NUTRIÇÃO DA UFMT 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Medicina do 

ICEN CUR 

COORDENADOR: SABRINA NEVES CASAROTTI 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Nas últimas décadas, a sociedade brasileira passou por 

consideráveis transformações sociais, que resultaram 

em mudanças no seu padrão de saúde, nutrição e 

consumo alimentar, marcadas pelo declínio no consumo 

de alimentos naturais e no aumento de alime ntos 

industrializados. Esse quadro assinalou a transição 

alimentar e nutricional. Nesse mesmo período, a 

Nutrição também passou por uma profunda alteração no 

Brasil. Observou-se significativo aumento do número de 

cursos, os nutricionistas passaram a se dis tribuir por 

todo o território nacional e, por fim, os profissionais 

buscaram o realinhamento da prática com os Desafios 

do Milênio. Considerando esse panorama, é crucial que 

o nutricionista seja capacitado no sentido de colaborar 

para reverter esse cenário, por meio da promoção de 

ações de saúde junto à população. É imprescindível que 

sua formação seja multidisciplinar, com conhecimento 

amplo sobre os vários aspectos da nutrição, e que se 

estimule uma visão crítica, especialmente em meio à 

atual facilidade de acesso às mais diversas informações. 

Portanto, em um contexto de transição alimentar e 

nutricional, e em que as doenças crônicas não 

transmissíveis se tornaram um problema mundial de 

saúde pública a proposta do II Simpósio Mato -grossense 

de Alimentação e Nutrição e XII Semana da Nutrição é 

abordar a Nutrição sob uma ótica multidisciplinar, com 

contribuição de palestrantes nas áreas de Ciência de 

Alimentos, Alimentação Coletiva e Nutrição Clínica. O 

objetivo é destacar a importância de todas as áreas para  



capacitar o nutricionista e demais profissionais que 

atuam em conjunto com o nutricionista no provimento 

de subsídios para enfrentar os desafios do cenário atual. 

Nessa edição, o evento contemplará palestras, mesas 

redondas, mini cursos e apresentação de trabalhos 

científicos. O evento acontecerá entre os dias 29 de 

agosto a 01 de setembro de 2017 e será promovida pelo 

curso de Nutrição da Faculdade de Nutrição (FANUT) da 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).  



 

 

TÍTULO: PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA 
IDADE CERTA EM MATO GROSSO 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Departamento de Educação do ICHS CUR 

COORDENADOR: SANDRA REGINA FRANCISCATTO BERTOLDO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa objetiva garantir  que todos os estudantes 

matriculados no Ensino Fundamental, dos sistemas 

públicos de ensino, estejam alfabetizados, 

especialmente, em Língua Portuguesa e Matemática, 

mas que também se desenvolvam em outras áreas do 

conhecimento. Para tal, o PNAIC, desde 2 016, tem 

investido em discussões mais amplas, de modo a propor 

um trabalho docente numa perspectiva interdisciplinar. 

Em 2017, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa atenderá, ainda, os perfis “Educação Infantil – 

Pré-Escola” e Programa Novo Ma is Educação (PNME), 

ampliando a rede de atendimento às crianças e 

adolescentes matriculados na Educação Básica. Esta IES, 

como agente formadora responsável pela formação de 

um grande número dos profissionais docentes que 

atuam no sistema de educação de Mat o Grosso, será 

responsável por trabalhar com a formação continuada 

dos professores das redes públicas, que atuarão como 

formadores locais de alfabetizadores, pedagogos que 

atuam na Pré-Escola/Educação Infantil e os 

articuladores e mediadores de aprendizagem do 

programa Novo Mais Educação (PNME), destinado às 

turmas de 5º a 9º ano. A formação, que se dá em uma 

perspectiva de multiplicação, acontecerá em diferentes 

instâncias e contemplará dois grupos de professores: A) 

O curso para os formadores regionais será 

desenvolvimento diretamente pela equipe de formação 

da UFMT, Campus Universitário de Rondonópolis e 

contará com cinco (05) encontros de formação e de 

planejamento para estudar, definir os conteúdos e 

propostas para os Seminários com os Formadores Locais  



(carga horária total de 80 horas); uma (01) reunião de 

avaliação dos trabalhos desenvolvidos nos seminários 

(carga horária total de 16 horas). Ainda, uma carga 

horária não presencial para o estudo dos cadernos de 

formação de acordo com os perfis a serem a tendidos, 

materiais de apoio e outras referências (20 horas); 

planejamento e preparação das atividades (24 horas). 

Os formadores regionais deverão apresentar um 

relatório, referente ao desenvolvimento dos encontros 

de formação (Curso Inicial, Seminários e Encerramento). 

Para esse grupo o total da carga horária de formação 

será de 140 horas, sendo 96 h/a presenciais e 44 EAD. B) 

O curso para os formadores locais (atendimentos pelos 

formadores regionais) será de, aproximadamente, 150 

horas, compreendendo a formação presencial nos 

Seminários 1, 2 e 3 (novembro e dezembro de 2017), 

com carga horária de 20 horas cada, totalizando 60 

horas; Seminários 4, 5 e 6 (março, abril e maio de 2018), 

com carga horária de 20 horas cada (total 60 horas). Ao 

final de cada encontro os professores formadores locais 

deverão responder uma avaliação contemplando 

questões a respeito de todos os aspectos do Curso. Ale, 

disso, esse grupo de formadores terá uma carga horária 

não presencial que será atribuída ao estudo dos 

cadernos de formação, materiais de apoio e outras 

referências (10 horas); planejamento e preparação de 

atividades de acompanhamento, apoio e monitoramento 

das ações dos perfis a eles relacionados, incluindo 

visitas às escolas (20 horas). Os Formadores Locais 

deverão produzir um relatório apresentando os 

desdobramentos dos trabalhos do Pacto junto aos 

alfabetizadores. C) O curso para os Professores 

Alfabetizadores (cursistas) e Coordenadores 

Pedagógicos, ministrado pelos formadores locais nos 

municípios, terá duração de 100 horas, assim 

distribuídas: três encontros presenciais de 8 horas cada 

(24 horas); atividades indiretas: estudos dos cadernos 

do PNAIC, planejamento de propostas didáticas que 

possam promover a melhoria da aprendizagem de forma 

sustentável e autônoma nos anos subsequentes, 

reuniões de estudos com os pares e coordenadores 

pedagógicos (76 horas). Além das atividades descritas, 

todos os participantes deverão registrar no Sistema 

Integrado de Monitoramento Execução e Controle 

(SIMEC) as ações desenvolvidas e a avaliação do 

processo para o monitoramento do Programa.  



 

 

TÍTULO: RECEPÇÃO DE CALOUROS DO CURSO DE 
BIBLIOTECONOMIA 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em 

Biblioteconomia do ICHS CUR 

COORDENADOR: EDILEUSA REGINA PENA DA SILVA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: A Recepção de Calouros tem como objetivo receber os 

calouros do Curso de Biblioteconomia para dar as boas -

vindas ao mundo acadêmico, científico e intelectual. 

Todavia, antes, pretende orientá-los a uma ambiência 

saudável e frutífera na universidade, apresentando para 

eles todas as questões pertinentes à Universidade, 

especialmente questões referentes às instituições 

federais do ensino superior; as demandas do curso; seus 

direitos e deveres, mas, sobretudo, conduzi -los ao 

caminho do humanismo, em uma rede de solicitudes, 

onde a solidariedade, o companheirismo, o respeito e a 

valorização do outro serão fundamentais para criar 

vínculos acadêmicos e institucionais importantes para a 

vida toda.  



 

 

TÍTULO: XX SEMANA DE LETRAS - TEMPO, MEMÓRIA E 
IDENTIDADE 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Departamento de Letras do ICHS CUR 

COORDENADOR: TIAGO DE CASTRO RODRIGUES 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: A Semana de Letras é evento anual promovido pelo 

Departamento de Letras e coordenado por uma 

Comissão designada em reunião de Colegiado de 

Departamento. O objetivo fundamental da Semana é 

oferecer aos interessados, alunos do curso de Letras e 

cursos afins, assim como à comunidade externa ao 

Câmpus Universitário, palestras, workshops, mesas -

redondas cujos temas estejam estritamente 

relacionados às áreas de Línguas Portuguesa e Inglesa, 

Linguística e Literaturas da Língua Portuguesa e Inglesa.   

Desse modo, o evento pretende proporcionar aos 

participantes, discentes e docentes, momentos de 

reflexão, crítica e aprendizado sobre assuntos 

referentes às áreas apontadas.  Neste ano, a 

programação do evento contemplará o tema “Tempo, 

Memória e Identidade” cujas atividades foram pensadas 

para fomentarmos uma discussão sobre o nosso próprio 

percurso, resgatando experiências, professores, alunos e 

transformações que fizeram parte da trajetória do curso 

de Letras nestes vinte anos.  Além disso, propomos 

rever, sempre que possível, os pressupostos teóricos de 

seu centro difusor: tempo, identidade e memória em 

suas relações com a literatura, a história, a fi losofia, a 

língua e a formação de professores.  



 

 

TÍTULO: CONGRESSO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO - 
CONPEDU 2017 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Departamento de Educação do ICHS CUR 

COORDENADOR: IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O CONPEduc é uma realização anual do Programa de 

Pós-Graduação em Educação/PPGEdu/ICHS/CUR/UFMT, 

iniciada em 2010. Em sua oitava edição, tem como 

objetivo problematizar diversas questões envolvidas na 

cena política nacional e o seu impacto na agenda 

política e educacional brasileira, de modo que temáticas 

referentes a políticas de avaliação, à gestão 

educacional, a políticas de alfabetização, à democracia, 

aos direitos humanos e à relação de gênero e educação 

serão debatidas no evento. Para tanto o tema central 

desta edição é Política e Educação: Desafios 

Contemporâneos”. A relevância da temática justifica -se 

na necessidade de compreender a reconfiguração das 

políticas públicas educacionais no atual cenário político 

brasileiro. 



 

 

TÍTULO: CURSO DE EXTENSÃO DE MERCADO DE 
CAPITAIS 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em 

Administração do ICHS CUR 

COORDENADOR: ROSELI APARECIDA DOS REIS 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O curso sobre Mercado de Capitais permitirá ao aluno(a) 

e à comunidade em geral obter conhecimentos prévios 

sobre o que é e como funciona o mercado de capitais, 

tema imprescindível para melhor desenvolvimento na 

disciplina de Administração Financeira I e II  e/ou área 

de finanças. Destaca-se por explicar a dinâmica do 

mercado financeiro, além de propiciar conteúdo teórico 

e prático para que os participantes compreendam 

primariamente a Bolsa de Valores e o contexto das 

empresas listadas na mesma, além de promover 

iniciação sobre investimentos no mercado financeiro de 

renda fixa e variável.  



 

 

TÍTULO: EDUCAÇÃO FINANCEIRA - CONSUMO 
CONSCIENTE 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Departamento de Ciências Contábeis do ICHS CUR 

COORDENADOR: CLEIVA SCHAURICH MATIVI 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Este  projeto está sendo proposto pelas acadêmicas 

Sabrina Bergamann de Souza e Larissa Cruz Menezes, do 

terceiro ano, turno matutino, do curso de Ciências 

Contábeis da UFMT Campus de Rondonópolis sob 

orientação da professora Cleiva Schaurich Ma tivi e  visa 

apresentar aos alunos da escola pública de ensino 

médio, Escola Estadual Adolfo Augusto de Morais, um 

conjunto amplo de orientações e esclarecimentos sobre 

posturas e atitudes adequadas no planejamento e uso 

dos recursos financeiros pessoais. A partir destas 

orientações espera-se os participantes desenvolvam a 

habilidade individual para tomar decisões apropriadas 

na gestão das suas próprias finanças e em âmbito 

familiar. O tema sera ampliado para o planejamento 

financeiro empresarial, pois a turma que recebera o 

projeto conta com alguns alunos empreendedores.  



 

 

TÍTULO: II FÓRUM DE FORMAÇÃO HUMANA, TEORIAS 
EDUCACIONAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS: QUAL É 
O LUGAR DA UNIVERSIDADE EM NOSSA 
SOCIEDADE? 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Psicologia do 

ICHS CUR 

COORDENADOR: NIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O II Fórum de Formação Humana, Teorias Educacionais e 

Políticas Públicas pretende colocar a seguinte questão à 

comunidade acadêmica e não acadêmica: Qual é o lugar 

da Universidade em nossa sociedade? Esta questão se 

coloca em um momento em que a ideia de educação 

como formação humana vem sofrendo inúmeros ataques 

e a Universidade precisa ampliar sua consciência sobre 

seu lugar social para ter condições de contribuir para 

que o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da 

inovação melhore a vida humana e não sua exploração. 

Nesse sentido, o Fórum pretende colocar questões 

fundamentais para as diferentes áreas do saber, como 1. 

o papel da teoria na formação humana e profissional; 2. 

o problema de uma formação voltada ao utilita rismo, à 

solução de problemas práticos, deixando de lado a 

reflexão sobre problemas estruturantes da sociedade e 

seus elementos históricos; e 3. o problema do 

tecnicismo na formação universitária, que visa somente 

os meios, sem questionar os fins. A Univer sidade precisa 

se colocar questões que o senso comum já toma como 

inquestionáveis, o que tem contribuído para a 

permanência da injustiça social. Todavia, estaria a 

Universidade disposta ao diálogo, consigo mesma e com 

a sociedade? Haveria integração de sab eres no seu 

interior que ainda justificasse o termo Universidade? 

Pretende-se compor o Fórum em três mesas, sendo que 

cada mesa contará com as palestras de dois 

pesquisadores das temáticas. Por meio de verba 



concedida pela FAPEMAT (Edital de eventos)o Fóru m 

contará com três pesquisadores de outros estados da 

federação. 



 

 

TÍTULO: III FÓRUM MENINAS DIGITAIS REGIONAL MATO 
GROSSO 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Sistemas de 

Informação do ICEN CUR 

COORDENADOR: WAINE TEIXEIRA JUNIOR 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O Fórum Meninas Digitais Regional Mato Grosso é uma 

proposta anual promovida pelas Instituições de Ensino 

Superior (IES) do estado de Mato Grosso. O evento é 

parte do do Projeto Meninas Digitais Regional Mato 

Grosso que por sua vez integra o Programa Nacional 

Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de Computação 

(SBC).    O evento está em sua terceira edição, e objetivo 

principal do III Fórum Meninas Digitais Regional Mato 

Grosso é a realização de atividades de caráter técnico -

científico na área de Ciência da Computação (tais como 

palestras, mesa redonda, minicursos e oficinas), 

permeando questões relacionadas à gênero e 

tecnologias, visando promover a equidade de gênero 

nas carreiras e cursos desta área através do incentivo e 

promoção da participação feminina na região do estado 

de Mato Grosso.     O III Fórum Meninas Digitais 

Regional Mato Grosso irá ocorrer nos dias 04 e 05 de 

outubro de 2017, nas dependências da Universidade 

Federal de Mato Grosso (UFMT) em Rondonópolis/MT. O 

evento foi projetado e executado conforme o formato 

do Fórum do Programa Nacional Meninas Digitais da 

SBC.    Espera-se ainda com o evento: possibilitar a 

integração de alunas e alunos, professoras e 

professores, profissionais e entusiastas de Ciência da 

Computação e tecnologias em geral da região, com 

diferentes níveis de formação e experiências em 

atividades comuns; expandir o conhecimento acadêmico 

e profissional e oferecer ao público alvo oportunidades 

para sua atualização através das atividades 

desenvolvidas; e propiciar o debate e conscientização 

sobre gênero nas carreiras e cursos de Computação e 



Tecnologias a fim de ampliar a prática de ações 

equânimes e ocupação de espaços pelo público 

feminino. 



 

 

TÍTULO: OFICINAS DE FÍSICA 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Departamento de Matemática do ICEN CUR 

COORDENADOR: ROMULO RONAN OLIVEIRA DE MORAIS 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Essa iniciativa visa idealizar e confeccionar 

experimentos de baixo custo que possam motivar 

professores e estudantes a reproduzir estes 

experimentos e fixar os conceitos de física com 

materiais e exemplos do cotidiano. Consequentemente 

pretende-se divulgar e popularizar a ciência e a 

tecnologia, através do conhecimento da história da 

Física e análises teóricas e práticas sobre diversos temas 

relacionados ao comportamento da natureza. Serão 

demonstrados e discutidos experiment os científicos, nas 

áreas de Física e afins, nas escolas públicas de ensino 

fundamental e médio dos municípios de Rondonópolis e 

Região, além da comunidade acadêmica da UFMT/Roo. 

Serão abordados temas como Mecânica, 

Eletromagnetismo, Termodinâmica, Física moderna, etc. 

inseridas em um contexto que explique, de forma 

interativa e interdisciplinar, desde fenômenos simples e 

comuns a fenômenos mais complexos da natureza e suas 

aplicações tecnológicas. Também serão realizados 

seminários e oficinas de reciclagem para professores da 

rede pública, que poderão atuar como multiplicadores 

do conhecimento e principalmente como incentivadores.  



 

 

TÍTULO: PRÁTICAS E ANÁLISES LABORATORIAIS NO 
ENSINO DA BIOLOGIA NA ESCOLA ESTADUAL 
PINDORAMA 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Medicina do 

ICEN CUR 

COORDENADOR: RODRIGO ANDRADE DA SILVA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O presente projeto tem suma importância nas analises 

de experimentos no âmbito escolar na área de 

aprendizagem em biologia com ênfase na pratica 

laboratorial. Assim, as intenções das atividades 

desenvolvidas no decorrer do trabalho resultem em um 

aprendizado focado na qualidade teórica e pratica. A 

educação escolar, nessa perspectiva, deve promover a 

reflexão do conteúdo abordado em sala, com as 

experiências e vivencias sociais dos discentes, de modo 

a explorar o potencial individual contribuindo no 

processo de aprendizagem. A as atividades práticas em 

laboratório contribuem para o desenvolvimento de 

conhecimentos mais amplos, que correspondam a uma 

cultura geral e a uma visão de mundo. Este trabalho tem 

como objetivo contribuir com o estudo da biologia geral 

às experiências cotidianas dos discentes, através de uma 

abordagem pedagógica construtivista. É necessário que 

todos se mobilizem para o aprendizado e 

aperfeiçoamento laboratorial, com a finalidade de  

proporcionar um ensino com qualidade. Por fim, o 

desenvolvimento intelectual no campo laboratorial é 

para os alunos do curso biologia e para os alunos do 

ensino médio são relevantes para a sociedade, 

constituindo uma integração universitária com a 

comunidade externa.  



 

 

TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE 2017 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Enfermagem 

do ICEN CUR 

COORDENADOR: MICHELE SALLES DA SILVA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Desde o ano de 2009 o Curso de Enfermagem realiza 

projeto de extensão no NEATI com a participação de 

acadêmicos de docentes para oferecer orientações e 

atividades de educação em saúde com os idosos. Este 

projeto vem sendo solicitado pelo público alvo (idosos), 

constantemente, devido grande quantidade de dúvidas 

pertencentes a sua faixa etária e as mudanças que 

ocorrem com seu corpo com o passar da idade. O 

projeto tem a principal finalidade de propicia ao aluno a 

oportunidade de colocar em prática seus conhecimentos 

referentes a temática envelhecimento e para os idoso s a 

oportunidade de aprender a ter uma vida com qualidade 

saudável. 



 

 

TÍTULO: REDE(S) DE APRENDIZAGEM – ENSINO-
APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA E 
MULTILETRAMENTOS 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Departamento de Letras do ICHS CUR 

COORDENADOR: EMILIANA FERNANDES BONALUMI 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O projeto aqui detalhado tem foco na formação de um 

professor crítico, articulador de posicionamentos, que 

promove a conscientização dos impactos do uso da 

língua inglesa na nossa realidade, e que ressalta a 

necessidade do protagonismo dos sujeitos s ociais. 

Propomos, como ponto de partida desenvolver o nosso 

trabalho baseado no multiletramento, conceito que 

abrange tanto perspectivas críticas de letramento 

quanto os novos letramentos, como, por exemplo, o 

letramento visual ou letramento digital. O nos so intuito 

é de ir além da instrução tradicional, desenvolvendo 

ações que auxiliam o aluno a compreender que o 

letramento é multimodal e que se baseia em práticas 

sociais contextualizadas. Além disso, criar e aplicar um 

diagnóstico referente ao uso da língua inglesa e teorias 

de multiletramento, com exemplos do cotidiano será de 

grande importância para o desenvolvimento do projeto. 

Ademais, pretendemos incentivar o aluno extensionista 

a produzir seus próprios artefatos baseados naqueles 

pesquisados e nas discussões resultantes do estudo. O 

desenvolvimento desse projeto requer do discente 

extensionista uma postura proativa, pois será de grande 

importância que o aluno aprimore suas habilidades de 

análise e interpretação de linguagem, tanto em inglês 

quanto português e crie uma identidade como professor 

pesquisador, capaz de refletir sobre a sua própria ação 

como docente em formação. Por isso, propusemos um 

projeto que ressalta a formação crítica do professor de 

inglês e que tem como principal objetivo colaborar  na 

constituição de um profissional multiletrado, 

pesquisador, capaz de refletir sobre e na ação (SCHÖN, 



1992). Nosso projeto pretende trabalhar perspectivas 

críticas de letramento(s) (LANKSHEAR e KNOBEL, 1998; 

JORDÃO, 2007; MONTE MÓR, 2009; MENEZES de SOU ZA, 

2010), a fim de orientar a elaboração de sequências 

didáticas que possam ser aplicadas em oficinas e/ou 

minicursos voltados aos alunos da esfera pública.  



 

 

TÍTULO: UMA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NO ENSINO 
DE MATEMÁTICA PARA RECUPERANDOS DOS 
SISTEMA PRISIONAL 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Departamento de Matemática do ICEN CUR 

COORDENADOR: SUNAMITA SOUZA SILVA DE ALARCAO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O projeto irá desenvolver palestras direcionadas aos 

alunos do sistema prisional da Penitenciária Major PM 

Eldo Sá Correa, conhecida como Mata Grande. Neste 

projeto iremos trabalhar com duas turmas do ensino 

fundamental, cada turma com média de 25 alunos. O 

projeto visa desenvolver o gosto pelo estudo da 

matemática que será instigada com o uso de meios 

facilitadores no processo de ensino e aprendizagem 

como jogos, vídeos, curiosidades, passatempos, 

situações em que a matemática aparece no cotidiano, 

tornando a matemática mais prazerosa e divertida.  



 

 

TÍTULO: VIAJANDO POR MATO GROSSO: 
CONHECIMENTO HISTORIOGRÁFICO E ESTUDO 
DO MEIO 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Departamento de História ICHS CUR 

COORDENADOR: VALERIA FILGUEIRAS DAPPER 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Estudo da produção historiográfica regional - sobre 

Mato Grosso - e seus desdobramentos no ensino de 

história em atividades interdisciplinares de estudo do 

meio. 



 

 

TÍTULO: CLIMA CERRADO 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Departamento de Geografia do ICHS CUR 

COORDENADOR: JOSE ROBERTO TARIFA 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO: O ar que respiramos e a atmosfera que envolve a 

superfície da Terra é uma condição essencial para a 

reprodução da vida enquanto totalidade física, biológica 

e social. O conhecimento climatológico e meteorológico 

pode despertar nos estudantes e na comunidade de 

visitantes, a consciência sobre graves problemas tais 

como a poluição do ar, doenças respiratórias, 

enchentes, secas, conforto térmico e ambiental.   O 

principal objetivo deste projeto de extensão é estreitar 

as relações entre o conhecimento meteorológico e 

climatológico desenvolvido no Laboratório de 

Climatologia (Labclima) do Campus da UFMT em 

Rondonópolis, e a comunidade externa de estudantes da 

rede pública e privada, técnicos e público em geral.  O 

estreitamento das relações entre o laboratório, o 

cerrado e as pessoas da comunidade em geral, se 

fundamenta em um dos princípios norteadores do 

significado de uma Universidade aberta e atuante. 

Outro aspecto essencial é que o conjunto de ações será 

desenvolvido em conjunto com o Laboratório de 

Geologia e Geomorfologia, que já vem desenvolvendo 

atividades semelhantes desde 2016, através do projeto 

de extensão “Terra Viva”. O projeto será divulgado nas 

escolas públicas e particulares de ensino fundamental e 

médio de Rondonópolis, que deverão agendar as visitas 

técnicas ao Laboratório de Climatologia (Labclima) e à 

estação meteorológica do Campus através do aluno 

bolsista (Gabriel Klinkerfus de Oliveira),que também 

receberá e acompanhará toda a visita. O professor 

responsável (José Roberto Tarifa) também participará, e 

acompanhará as visitas e o roteiro de campo a ser 

realizado pelos participantes.  A avaliação do projeto 



será feita através da aplicação de questionários  aos 

participantes das visitas, bem como serão realizadas 

sondagens e entrevistas com a finalidade de aprimorar 

os resultados do projeto.  



 

 

TÍTULO: TERRA VIVA 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Departamento de Geografia do ICHS CUR 

COORDENADOR: CAIO AUGUSTO MARQUES DOS SANTOS 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO: Propiciar um melhor conhecimento das dinâmicas da 

natureza para a sociedade como um todo é de 

importância fundamental para ganhos de consciência e 

preservação e conservação dos ambientes, resultando, 

consequentemente, em melhores condições de vida. 

Contudo, os processos naturais nem sempre são fáceis 

de serem visualizados na sua dinâmica, seja por falta de 

conhecimento, seja pela dificuldade de observação e, 

até mesmo, pelas escalas de tempo em que ocorrem não 

serem as da sociedade. Sendo assim, diante do exposto, 

o presente projeto tem como missão principal dar 

continuidade e aprimorar o ambiente didático criado 

dentro do Laboratório de Geologia e Geomorfologia da 

UFMT/CUR/ICHS/Departamento de Geografia no ano de 

2016, utilizando amostras de rochas e fósseis já 

existentes, maquetes, jogos, cartazes, experimentos, 

amostras de solos, no sentido de contribuir com lacunas 

deixadas nos livros de didáticos e ausências de 

trabalhos de campo, em que temas ligados a natureza 

não são simples de serem entendidos e visualizados. 

Desse modo, serão abordados temas relacionados com 

dinâmicas geológicas internas e externas da Terra 

(camadas internas, células de convecção do manto 

terrestre, placas tectônicas, vulcanimos, falhamentos, 

dobramentos, formação dos minerais e rochas), 

geomorfológicas de esculturação do relevo, dos agentes 

de formação e características físicas dos solos. Esse 

ambiente didático ficará disponível para toda 

comunidade acadêmica da UFMT, sociedade e, 

principalmente, receber visitas e ministrar palestras 

para alunos das redes municipal e estadual de ensino de 

todos os níveis mediante agendamento prévio. Além 



disso, este projeto trabalhará em parceira com o 

Laboratório de Cimatologia/DEGEO, que também 

receberá visitas externas. Desse modo, após as visitas 

serem recebidas no Laboratório de Geologia e 

Geomorfologia, serão encaminhadas para o de 

Climatologia. Assim, os alunos terão oportunidade 

passar um tempo maior na Universidade, conhecendo 

sua estrutura e laboratórios.  



 

 

TÍTULO: CAPACITAÇÃO DE COMUNIDADES RURAIS EM 
TÉCNICAS DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL E 
REDUÇÃO DE RISCOS ECOLÓGICOS 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Tecnológicas CUR 

COORDENADOR: DOMINGOS SAVIO BARBOSA 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO: A redução de riscos ecológicos na área rural contempla 

um conjunto de ações voltadas a compatibilização en tre 

as demandas de produção e a necessidade de 

preservação ecológica e manutenção da salubridade. A 

base para este processo, está no diagnóstico ambiental 

e nas metodologias de avaliação de risco ecológico 

(ARE).  Desta forma, considerando o conjunto de ri scos 

ecológicos existentes no meio rural, é de suma 

importância a capacitação dos produtores e moradores 

com técnicas que visem a prevenção e o controle da 

poluição, objetivando tanto a redução de danos 

ambientais quanto à sua saúde. O objetivo do presente  

projeto é atender os moradores da Rodovia do Peixe, 

que firmaram um Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC)  com o Ministério Público Estadual e Acordo 

Judicial com a 3ª Vara Cível da Comarca de 

Rondonópolis/JUVAM, e são obrigados a participar de 

um curso de extensão promovido pela UFMT-

Rondonópolis na área de Saneamento Básico Rural. O 

diagnóstico ambiental surge como medida compensativa 

em função da necessidade e as demandas por 

informações ecológicas oriundas da comunidade 

atendida. 



 

 

TÍTULO: I SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE ÁGUA E SOLO 
DO SUL DE MATO GROSSO 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Tecnológicas CUR 

COORDENADOR: TONNY JOSE ARAUJO DA SILVA 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO: O Município de Rondonópolis possui a segunda maior 

economia do Estado, graças ao agronegócio. Todo 

potencial agrário ainda é pouco explorados em relação à 

oferta do conhecimento e propriedade intelectual, 

produzido no próprio Estado. Com a expansão da 

agricultura nessa região, tem ocorrido forte pressão 

sobre os recursos naturais, notadamente a água e o  

solo. Nesse cenário, existe uma grande carência de 

estudos voltados aos recursos hídricos, tais como sua 

menor disponibilidade, tanto em quantidade como 

qualidade, e ainda o crescente aumento em sua 

demanda, de modo a entender como os diferentes 

fatores relacionados a dinâmica de mudança do uso e 

ocupação do solo afeta os recursos hídricos e propor 

ações eficientes para a mitigação dos passivos 

ambientais e conservação da água e do solo.   Tal 

questão se torna decisiva e crucial para que o Brasil 

continue buscando o desenvolvimento sustentável dessa 

fronteira agrícola e, sobretudo, para respaldar o 

comprometimento do país no conhecimento e 

conservação dos recursos naturais do Bioma Cerrado e 

Pantanal.  Sendo assim, avaliar, do ponto de vista quali -

quantitativo os recursos hídricos sob diferentes usos do 

solo na região entre os biomas Pantanal e Cerrado, 

torna-se uma questão estratégica para o 

desenvolvimento sustentável. O estudo e entendimento 

das inter-relações entre uso do solo x quantidade x 

qualidade da água, será de fundamental importância 

para a identificação das práticas mais efetivas para a 

conservação da água e do solo, gerando assim benefícios 

de ordem técnica, social,  econômica  e ambiental.    O 



Simpósio tem como público alvo os profissionais da s 

ciências agrárias, administradores de fazenda, técnicos, 

políticos e demais interessados sobre o tema da região; 

e discentes e docentes da UFMT, principalmente do 

curso de Engenharia Agrícola e do Programa de Pós -

Graduação em Engenharia Agrícola e Pós -Graduação de 

Agricultura tropical.  



 

 

TÍTULO: “CONHECER PARA RECONHECER”: CAPACITAÇÃO 
EM LEISHMANIOSE VISCERAL NA ESTRATÉGIA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Medicina do 

ICEN CUR 

COORDENADOR: AMANDA GABRIELA DE CARVALHO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Embora ações de controle estejam sendo adotadas pelos 

órgãos sanitários municipais, o município de 

Rondonópolis ainda consiste em uma área de 

transmissão intensa para leishmaniose visceral (LV), que 

apresenta recente avanço do número de casos e 

significativa mortalidade associada. Nesse sentido, a 

execução de medidas que contemplem a capacitação dos 

profissionais de saúde é uma necessidade corrente, 

principalmente aqueles vinculados à Estratégia de Saúde 

da Família (ESF), que possuem íntimo e corriqueiro 

contato com a população da área em que atuam. Desse 

modo, o objetivo desse projeto é promover ações de 

educação em saúde entre esses profissionais do 

município de Rondonópolis – MT, a fim de capacitá-los 

para um melhor enfrentamento da LV. O referido 

trabalho será desenvolvido como uma parceria 

interinstitucional entre a UFMT e a Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS). Em linhas gerais, inicialmente será 

determinada a localização geográfica de todos os casos 

de doença notificados no município entre 2012 e 2016. 

Na sequência, será verificada a classificação de 

transmissão e o status de cobertura da ESF em cada um 

dos bairros levantados. A partir desses dados, serão 

selecionadas doze unidades para verificação preliminar 

do conhecimento prévio dos profissionais sobre d iversos 

aspectos relacionados à LV. Posteriormente, com base 

nas informações obtidas, serão elaboradas atividades de 

educação em saúde adaptadas para o contexto de cada 

unidade, que serão realizadas nos próprios serviços de 



saúde. Por fim, serão executadas  capacitações coletivas 

para os enfermeiros e agentes comunitários de saúde de 

todas as ESF do município, no intuito de formar 

multiplicadores do conhecimento para os demais 

membros da equipe e população. Tal ação encerrará o 

projeto e será realizada no auditório da SMS. As 

intervenções serão sempre avaliadas por meio de um 

questionário aplicado após cada atividade com o 

público-alvo. Com esse projeto, espera-se capacitar tais 

profissionais para atuarem de forma colaborativa no 

reconhecimento precoce e controle da LV junto à 

população do município.  



 

 

TÍTULO: ASSISTÊNCIA INTEGRAL PARA HIPERTENSOS E 
DIABÉTICOS EM UMA UNIDADE DE ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA DE RONDONÓPOLIS/MT 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Enfermagem 

do ICEN CUR 

COORDENADOR: DEBORA APARECIDA DA SILVA SANTOS 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: A possibilidade de associação de Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS) e Diabetes mellitus (DM) é da ordem de 

50%, o que requer, na maioria dos casos, o manejo das 

duas patologias concomitantemente em um mesmo 

usuário. A abordagem conjunta just ifica-se pela 

apresentação dos fatores comuns às duas patologias, 

tais como: etiopatogenia, fatores de riscos, cronicidade 

e necessidade de controle permanente. Os profissionais 

da Atenção Primária à Saúde (APS) por meio da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) têm importância 

primordial nas estratégias de prevenção, diagnóstico, 

monitorização e controle da HAS e do DM. Neste 

sentido, o objetivo deste projeto de extensão é ofertar 

ações de atenção à saúde para usuários hipertensos e 

diabéticos de uma unidade de ESF em Rondonópolis-MT, 

por meio de ações interdisciplinares e de modo que o 

cuidado integral seja atingido. Este projeto de extensão 

será desenvolvido por acadêmicos e docentes dos 

Cursos de Enfermagem e de Psicologia da Universidade 

Federal de Mato Grosso (UFMT), Campus Universitário 

de Rondonópolis, residentes em enfermagem, farmácia 

e psicologia do Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família (PREMSAF) e 

profissionais de saúde da equipe de saúde, na unidade 

de ESF Parque São Jorge no período de abril a dezembro 

de 2017. Serão desenvolvidas atividades como ação 

interdisciplinar no cuidado a saúde; elaboração de um 

diagnóstico situacional de usuários com HAS e DM por 

meio da realização de visitas domiciliárias; 



conhecimento das caracter ísticas sócio demográficas e 

das condições de saúde destes usuários; avaliação dos 

fatores de risco de familiares de hipertensos e 

diabéticos e realização do controle dos mesmos; 

educação em saúde individual e em grupo a estes 

usuários e familiares; estimulo a participação no grupo 

de HIPERDIA; consultas integradas e compartilhadas e 

desenvolvimento de projeto singular terapêutico a estes 

usuários prioritários. Assim espera-se que atingir o tripé 

ensino, pesquisa e extensão, de modo que a 

Universidade desempenhe com êxito seu papel social, 

além de integrar ações interdisciplinares da graduação e 

pós-graduação, contribuam efetivamente com a 

assistência integral prestada a hipertensos e diabéticos 

na ESF.  



 

 

TÍTULO: AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA PARA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES: DIAGNÓSTICOS E 
CONDUTAS 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Psicologia do 

ICHS CUR 

COORDENADOR: RAUNI JANDE ROAMA ALVES 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: A Resolução do Conselho Federal de Psicologia (CFP) de 

número 002/2004 “reconhece a Neuropsicologia como 

especial idade em Psicologia” e institui que o 

neuropsicólogo “atua no diagnóstico, no 

acompanhamento, no tratamento e na pesquisa da 

cognição, das emoções, da personalidade e do 

comportamento sob o enfoque da relação entre estes 

aspectos e o funcionamento cerebral . Utiliza-se para 

isso de conhecimentos teóricos angariados pelas 

neurociências e pela prática clínica, com metodologia 

estabelecida experimental ou clinicamente. Utiliza 

instrumentos especificamente padronizados para 

avaliação das funções neuropsicológicas envolvendo 

principalmente habilidades de atenção, percepção, 

linguagem, raciocínio, abstração, memória, 

aprendizagem, habilidades acadêmicas, processamento 

da informação, visuoconstrução, afeto, funções motoras 

e executivas. Estabelece parâmetros para em issão de 

laudos com fins clínicos, jurídicos ou de perícia; 

complementa o diagnóstico na área do desenvolvimento 

e aprendizagem”. A avaliação neuropsicológica 

enquanto parte dessa praxis, pode ser especificamente 

definida como um procedimento que visa afer ir e 

compreender o funcionamento cerebral por meio de um 

determinado desempenho comportamental, como, por 

exemplo, pela utilização de instrumentos 

neuropsicológicos (Lezak, 1995; Ciasca & Moura -Ribeiro, 

2006).  Ressalta-se que como qualquer outro processo 

avaliativo realizado em psicologia, a avaliação 



neuropsicológica não deve limitar -se a mera 

administração de instrumentos/testes e descrição dos 

seus resultados, ao avaliador é necessário o raciocínio 

clínico avaliativo psicológico, psicométrico e 

diagnóstico. Além disso, são necessários conhecimentos 

básicos de outras áreas que extrapolam a psicologia: 

neurociências (neuroanatomia, neurofisiologia, 

neurologia clínica), psiquiatria, genética, 

fonoaudiologia, educação, dentre outras.   O presente 

projeto de extensão terá como objetivo principal 

oferecer o serviço de avaliação neuropsicológica à 

comunidade, no Centro de Práticas Psicológicas 

(CEPRASI), da Universidade Federal de Mato Grosso, 

Campus Rondonópolis. Operacionalmente, seu 

funcionamento permeará os seguintes objetivos 

específicos: (a) realizar diagnóstico neuropsicológico; 

(b) suprir a demanda de atendimento a crianças e 

adolescentes que necessite do serviço, de acordo com 

encaminhamentos de profissionais da saúde e da 

educação; (c) atender e envolver demandas da família e 

da escola enquanto parte dos processos avaliativos e 

diagnósticos; (d) verificar a prevalência dos quadros 

(principalmente transtornos do neurodesenvolvimento) 

atendidos; (e) investigar o perfil neuropsicológico dos 

casos atendidos (principalmente transtornos do 

neurodesenvolvimento); (f) auxiliar no diagnóstico 

diferencial juntamente com avaliações de outras áreas 

do conhecimento; (g) possibilitar ao aluno extensionista 

a prática do raciocínio clínico e o atendimento direto ao 

paciente dentro da área da avaliação neuropsicológica.  

A equipe de extensionistas deverá abarcar a 

participação exclusiva de alunos da graduação de 

Psicologia (tal critério foi elaborado devido a utilização 

de instrumentos de avaliação específicos da profissão ). 

Esses alunos deverão estar envolvidos com todos os 

objetivos do projeto, e por meio desse procedimento, 

visa-se que haja a formação na área da avaliação 

neuropsicológica, tanto teoricamente como em sua 

atuação.  O projeto atenderá a crianças e adolescen tes, 

de 6 a 16 anos, que chegam com queixas 

comportamentais e/ou de dificuldades de aprendizagem 

ao CEPRAPSI. Corriqueiramente, pensando em 

prevalência de determinados quadros 

neuropsicológicos, tem-se que uma parte da clientela 

poderá apresentar como diagnóstico final transtornos 

do neurodesenvolvimento. Atualmente, o Manual 

diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM -5; 

APA, 2013) descreve tais transtornos, dentre eles pode -



se citar: Transtornos de Específicos de Aprendizagem 

(Dislexia, Disgrafia, Discalculia), Transtorno do Déficit 

de Atenção/Hiperatividade (TDAH), Transtono do 

Espectro Autista, Deficiência Intelectual etc.   

Interessantemente, os dados neuropsicológicos 

coletados, tanto das crianças que não forem 

diagnosticadas com algum desses  transtornos bem como 

das crianças que os apresentarem, serão arquivados por 

no mínimo cinco anos (de acordo com legislação vigente 

- RESOLUÇÃO CFP N.º 007/2003) e servirão como base 

para pesquisas de prevalência e psicométricas, a fim de 

verificar possíveis evidências de validade futuras para 

instrumentos já reconhecidos pela profissão. Esse perfil 

de tratamento de dados pode ser caracterizado como a 

contribuição científica que o projeto oferecerá.  Por 

conseguinte, outro ponto importante a ser abordado 

refere-se ao atendimento à população. A avaliação 

neuropsicológica visa o levantamento não somente de 

habilidades em defasagem, mas também daquelas que 

estão desenvolvidas, a fim de programas de reabilitação 

sejam planejados mais eficazmente. O papel do proj eto 

será o de oferecer esse perfil de serviço e conduta para 

o paciente/cliente atendido. Entre outras palavras, 

pode-se dizer que o atendimento oferecido aventará 

possibilidades para encaminhamentos pontuais e que 

sejam necessários para que a criança ou o  adolescente 

desenvolva ao máximo seu potencial. Por exemplo, 

pensando-se em políticas públicas, atualmente, de 

acordo com a Lei de Diretirzes e Bases da Educação 

(1996), quadros como os de deficiência intelectual, altas 

habilidades/superdotação e autismo devem estar 

inclusos e devem ser acolhidos pelo Atendimento 

Educacional Especializado (AEE). O projeto 

proporcionará tais diagnósticos e, dessa forma, 

falicitará o acesso legal a tal processo de inclusão, bem 

como a descrição do que cognitivamente deve ser  

estimulado. Todas as crianças que forem atendidas ao 

final do processo terão acesso ao relatório/laudo 

psicológico com o que foi realizado (resultados dos 

testes, das entrevistas etc), bem como com o 

diagnóstico do seu atual quadro psicológico.    
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TÍTULO: CÂNCER DE MAMA: ATITUDES RELEVANTES NO 
PRÉ E PÓS DIAGNÓSTICO 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Medicina do 

ICEN CUR 

COORDENADOR: CLAUDINEIA DE ARAUJO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Sabidamente, os programas de prevenção relacionados 

que preconizam a diminuição da exposição à fatores 

riscos têm um papel fundamental para diminuir a 

incidência do câncer na população mundial. A prevenção 

do câncer é uma ação que tem como meta principal 

diminuir o número de novos casos de cânceres em um 

grupo ou população, consequentemente impactando em 

menos casos de óbito causados por esta doença. Para 

prever novos casos de câncer, cientistas olham primeiro 

para os fatores de riscos e fatores protetivos, além  

(MAVADDAT et al., 2015). Além disso, A detecção 

precoce do câncer, o avanço no tratamento, o número  

crescente de sobreviventes e a maior importância 

atribuída aos fatores psicossociais têm levado a se dar 

maior ênfase para a qualidade de vida de pessoas com 

câncer (SALES, et al., 2001). O câncer de mama é 

considerado uma doença que ainda não poder ser 

evitada, contudo o surgimento do câncer pode ser 

diagnosticado precocemente. Diante da dificuldade de 

evitar o câncer de mama, vários estudos apontam 

caminhos diversificados para previnir que o câncer de 

mama seja detectado tardiamente. As ações preventivas  

são (a) mudar o estilo de vida e hábito alimentar para 

mais saudável (GAIL et al., 1989), (b) evitar alimentos, 

compostos químicos, radiações que levam ao câncer, (d) 

tomar drogas que tem efeitos anti -cancerosos ou 

retardar o início da doença, (e) hormôni o terapia, (f) 

evitar tabagismo, (g) realizar mamografia anualmente, 

após os 40 anos de idade (DARABI et al., 2012), (h) 

realizar autoexame das mamas, hoje conhecido como 

auto-cuidado, que deve ser ser feito mensalmente. Este 



último, é importante, porque somente dessa forma a 

mulher vai conhecer e familarizar com a morfologia da 

mama. Qualquer alteração na forma da mama como 

surgimento de caroço, textura da pele, vermelhidão 

serão detectados precocemente.    A prevenção do 

câncer de mama poder ser mais efet ivo evitando os 

fatores de riscos, estes fatores principalmente incluem 

fumar, possuir sobrepeso, falta de exercício físico e não 

ter amamentado. O leitamento materno têm mostrado 

ser benéfico ao prognóstico de mulheres com mamas 

sanas. A história familiar  de câncer de mama 

(ANTONIOU et al., 2008) e menopausa precoce 

(ERIKSSON et al., 2017) também são considerados 

fatores de riscos que indicam que as mulheres devem 

procurar o médico especialista para aconselhar o melhor 

monitoramento e prevenção do câncer d e mama. 

Objetiva-se com este projeto de extensão, desenvolver 

ações de intervenção com dois grupos, um de  mulheres 

sadias com faixa etária de maior risco para câncer de 

mama (49 a 69 anos) e outro composto por mulheres já 

diagnosticadas que fizeram ou estão fazendo o 

tratamento para esta neoplasia, incluindo 

procedimentos cirúrgicos. Para tanto, serão 

estabelecidas parcerias entre a equipe executora deste 

projeto e Unidades Básicas de Saúde, vinculadas à 

Secretaria Municipal de Saúde.  



 

 

TÍTULO: CONECTANDO A MICROBIOLOGIA PARA 
MELHORAR A APRENDIZAGEM NO ENSINO 
MÉDIO: CONTRIBUIÇÃO DA EXTENSÃO AO 
ENSINO E APLICAÇÃO DA CIÊNCIA. 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Medicina do 

ICEN CUR 

COORDENADOR: LAURA MARIA BARBOSA GONCALVES 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O conhecimento sobre microbiologia auxilia o estudante 

a descobrir a influência dos microrganismos em sua 

vida, bem como as funções essenciais desses organismos 

no ambiente. O presente projeto avalia a percepção dos 

alunos frente à relação da Microbiologia em seu 

cotidiano, tendo em vista que tal processo reflexivo 

pode contribuir para a formação dos alunos enquanto 

cidadãos e por trabalhar o papel da educação científica 

e tecnológica na formação de críticos capazes de 

atuarem e fazerem escolhas na soc iedade na qual estão 

inseridos. Assim, o presente trabalho tem como objetivo 

conectar o estudo da microbiologia e biotecnologia às 

experiências cotidianas dos alunos através de uma 

abordagem construtivista, visando, desenvolver 

científica e pedagogicamente os estudantes do ensino 

médio, estendendo o acesso às tecnologias educacionais 

para além do âmbito universitário. Este trabalho 

promoveu estímulo à curiosidade sobre os micro -

organismos e o interesse pelo conhecimento científico. 

O trabalho será desenvolvido com alunos do ensino 

médio da Escola Estadual André Antônio Maggi na 

cidade de Rondonópolis-MT. Para coleta dos dados, os 

participantes responderam ao mesmo questionário, 

antes do início das aulas e após o término das aulas. 

Como resultado desta proposta espera-se 

principalmente, através dos modelos propostos, 

aumentar o interesse científico dos estudantes bem 

como sua capacidade empreendedora, contribuindo 



diretamente para sua formação.  Palavras -chave: 

Microrganismos, Aula-prática, Ensino-Aprendizagem. 



 

 

TÍTULO: HANSENÍASE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: 
COMPARTILHANDO SABERES ATRAVÉS DA 
INTEGRAÇÃO ENSINO E SOCIEDADE 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Enfermagem 

do ICEN CUR 

COORDENADOR: MARIANA SILVA VIEIRA FACHIM 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Através da parceria do Curso de Enfermagem da 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT/ICEN/CUR) 

e da Secretaria Municipal de Saúde do município, foram 

solicitados discentes e docentes para contribuir no 

desenvolvimento de atividades de educação em saúde 

sobre a Hanseníase. A público-alvo são os habitantes do 

município de Rondonópolis das várias faixas etárias. 

Serão utilizadas diversas estratégias de ensino - 

aprendizagem: oficinas,palestras, teatros, cartazes, 

campanhas. Busca-se a construção de conhecimento 

significativo, resultando em conscientização da 

população sobre sinais, sintomas, tratamento, formas 

de prevenção e diagnóstico precoce da doença. Como o 

projeto está previsto para acontecer em 08 meses, 

totalizará uma carga horária de 384 hor as.  



 

 

TÍTULO: PROMOÇÃO  DA SAÚDE DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE NO AMBIENTE ESCOLAR 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Medicina do 

ICEN CUR 

COORDENADOR: FRANCIANE ROCHA DE FARIA BARBOSA 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a 

escola é considerada um ambiente privilegiado para a 

construção e consolidação de práticas promotoras de 

saúde. Considerando o exposto, objetivou -se propiciar 

aos graduandos da área da saúde a construção de ações 

de promoção da saúde e prevenção de doenças e 

comportamentos de risco voltados para crianças e 

adolescentes de uma Escola Municipal e de uma Escola 

Estadual, do município de Rondonópolis -MT, 

respectivamente. As ações serão realizadas nas 

dependências de ambas as escolas, e irão abranger 

aproximadamente, 374 crianças, na fa ixa etária de 6 a 

10 anos, estudantes da Escola Municipal Daniel Paulista 

Campos, 390 adolescentes, de 13 a 19 anos, estudantes 

do período matutino, da Escola Estadual Edith Pereira 

Barbosa, 87 professores/funcionários das duas escolas, 

além dos familiares em atividades específicas. Os 

graduandos desenvolverão as seguintes ações: avaliação 

do estado de saúde de crianças e adolescentes, por meio 

da avaliação do estado nutricional e aplicação de 

questionário semiestruturado; elaboração de “Cartas -

Resposta” e realização de “Conversas com Especialistas” 

com os adolescentes e com os pais das crianças; 

encaminhamento para atendimento na Unidade de 

Saúde da Família do território, conforme necessidade; 

atividades educativas de promoção da qualidade de vida 

e cidadania direcionadas a crianças e adolescentes, 

considerando as necessidades de cada público; 

atividades educativas  aos docentes e funcionários de 

ambas as escolas; suporte na construção da horta e 

participação no “Dia Família na Escola” na Escola 



Municipal Daniel Paulista Campos. Como resultados 

espera-se auxiliar na conscientização de 

comportamentos de risco, que pode levar a redução de 

doenças e agravos à saúde entre os participantes, 

evitando que os fatores de risco persistam em idades 

futuras e contribuam com o aumento dos indicadores 

epidemiológicos de morbimortalidade. Além disso, 

espera-se que o público envolvido adquira autonomia 

para adoção de estilo de vida saudável e que os 

acadêmicos atuem em uma equipe multiprofissional e 

interdisciplinar e construam um pensamento crítico-

reflexivo sobre a prática do profissional de saúde. Este 

projeto articula o ensino, uma vez que os acadêmicos 

irão vivenciar na prática os conhecimentos apreendidos 

nos módulos da graduação “Interação Comunitária”, 

“Abrangência das  Ações de Saúde” e “Habilidades e 

Atitudes”, e a pesquisa, visto possibilitar o 

levantamento do estado de saúde dos estudantes, 

informações relevantes para a construção de políticas 

públicas no ambiente escolar. Além disso, o projeto 

permitirá uma interação dialógica dos acadêmicos com a 

comunidade, uma vez que a equipe trocará saberes com 

os estudantes, professores/funcionários e pais acerca da 

importância da saúde na vida escolar.  



 

 

TÍTULO: ACOMPANHAMENTO À SAÚDE DA MULHER: 
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL NA ESTRATÉGIA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA, COM FOCO NO EXAME 
PAPANICOLAOU 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Enfermagem 

do ICEN CUR 

COORDENADOR: JANIA CRISTIANE DE SOUZA OLIVEIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Este projeto consiste em ação multiprofissional a ser 

realizada com as mulheres da área adstrita das 

Estratégias de Saúde da Família (ESF) Assunção e Vila 

Mineira. A equipe multiprofissional desempenha um 

papel fundamental no gerenciamento da saúde coletiva 

e no cuidado, por meio da sistematização e 

caracterização das necessidades e expectativa s da saúde 

da mulher. Esta equipe tem a capacidade de atuar 

desenvolvendo ações de educação em saúde e 

permanente, envolvendo-se na investigação científica, 

contribuindo com pesquisas no sentido de favorecer a 

promoção e recuperação da saúde. O desenvolver  do seu 

trabalho, é sempre no sentido de prevenção a doenças, 

a promoção e a proteção à saúde da mulher, além disso, 

a equipe deverá considerar os fatores socioeconômico, 

cultural e religioso, auxiliando no desenvolvimento da 

cidadania. O acolhimento e atendimento de forma 

humanizada e com qualificação técnica promovem 

confiança e vínculo entre usuário e profissional, sempre 

assegurando sua intimidade feminina e respeito aos 

seus direitos (BRASIL, 2008). O projeto tem como 

objetivos: Identificar as mulheres  que coletaram 

papanicolaou nos últimos três anos na ESF Assunção e 

ESF Vila Mineira; Realizar agendamento das mulheres 

que necessitem de coleta de papanicolaou; Realizar 

educação permanente com as equipes das duas ESF's 

sobre cuidado à saúde da mulher, foco no exame 

papanicolaou; Realizar educação em saúde nas duas 



ESF's e nas suas redes sociais da área de abrangência 

sobre o assunto; Realizar roda de conversa com 

enfermeiros das ESF’s e gestores da Atenção Básica à 

Saúde do município de Rondonópolis sobre  as ações 

voltadas para a saúde da mulher, foco no papanicolaou. 

Metodologia:  A partir dos cadernos de registro de 

coleta de papanicolaou nas duas ESF's nos anos de 2014 

a 2016, faremos o levantamento das mulheres que 

coletaram o exame nesse período e quais teremos que 

fazer busca para realizar o exame. Educação em saúde: 

Será realizada uma vez por mês, em horários 

alternativos nas ESF's. Nas redes sociais da área de 

abrangência será realizada também uma vez por mês, 

após contato e agendamento prévio com as mesmas.  A 

roda de conversa com enfermeiros e gestores será 

realizada na etapa final do projeto, apresentando 

devolutiva das ações realizadas e resultados alcançados, 

tanto na extensão quanto na pesquisa. Avaliação: A 

avaliação do projeto será realizada a partir do feedback 

da equipe e das mulheres que participaram das 

educação em saúde, além do quantitativo de mulheres 

da busca ativa e das educações em saúde que 

compareceram para realizar o exame nas duas ESF's.  



 

 

TÍTULO: AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA PARA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES: DIAGNÓSTICOS E 
CONDUTAS 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Psicologia do 

ICHS CUR 

COORDENADOR: RAUNI JANDE ROAMA ALVES 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: A Resolução do Conselho Federal de Psicologia (CFP) de 

número 002/2004 “reconhece a Neuropsicologia  como 

especialidade em Psicologia” e institui que o 

neuropsicólogo “atua no diagnóstico, no 

acompanhamento, no tratamento e na pesquisa da 

cognição, das emoções, da personalidade e do 

comportamento sob o enfoque da relação entre estes 

aspectos e o funcionamento cerebral. Utiliza-se para 

isso de conhecimentos teóricos angariados pelas 

neurociências e pela prática clínica, com metodologia 

estabelecida experimental ou clinicamente. Utiliza 

instrumentos especificamente padronizados para 

avaliação das funções neuropsicológicas envolvendo 

principalmente habilidades de atenção, percepção, 

linguagem, raciocínio, abstração, memória, 

aprendizagem, habilidades acadêmicas, processamento 

da informação, visuoconstrução, afeto, funções motoras 

e executivas. Estabelece parâmetros para emissão de 

laudos com fins clínicos, jurídicos ou de perícia; 

complementa o diagnóstico na área do desenvolvimento 

e aprendizagem”. A avaliação neuropsicológica 

enquanto parte dessa praxis, pode ser especificamente 

definida como um procedimento que visa aferir e 

compreender o funcionamento cerebral por meio de um 

determinado desempenho comportamental, como, por 

exemplo, pela utilização de instrumentos 

neuropsicológicos (Lezak, 1995; Ciasca & Moura -Ribeiro, 

2006).  Ressalta-se que como qualquer outro processo 

avaliativo realizado em psicologia, a avaliação 



neuropsicológica não deve limitar -se a mera 

administração de instrumentos/testes e descrição dos 

seus resultados, ao avaliador é necessário o raciocínio 

clínico avaliativo psicológico, psicométr ico e 

diagnóstico. Além disso, são necessários conhecimentos 

básicos de outras áreas que extrapolam a psicologia: 

neurociências (neuroanatomia, neurofisiologia, 

neurologia clínica), psiquiatria, genética, 

fonoaudiologia, educação, dentre outras.   O presen te 

projeto de extensão terá como objetivo principal 

oferecer o serviço de avaliação neuropsicológica à 

comunidade, no Centro de Práticas Psicológicas 

(CEPRASI), da Universidade Federal de Mato Grosso, 

Campus Rondonópolis. Operacionalmente, seu 

funcionamento permeará os seguintes objetivos 

específicos: (a) realizar diagnóstico neuropsicológico; 

(b) suprir a demanda de atendimento a crianças e 

adolescentes que necessite do serviço, de acordo com 

encaminhamentos de profissionais da saúde e da 

educação; (c) atender e envolver demandas da família e 

da escola enquanto parte dos processos avaliativos e 

diagnósticos; (d) verificar a prevalência dos quadros 

(principalmente transtornos do neurodesenvolvimento) 

atendidos; (e) investigar o perfil neuropsicológico dos 

casos atendidos (principalmente transtornos do 

neurodesenvolvimento); (f) auxiliar no diagnóstico 

diferencial juntamente com avaliações de outras áreas 

do conhecimento; (g) possibilitar ao aluno extensionista 

a prática do raciocínio clínico e o atendimento d ireto ao 

paciente dentro da área da avaliação neuropsicológica.  

A equipe de extensionistas deverá abarcar a 

participação exclusiva de alunos da graduação de 

Psicologia (tal critério foi elaborado devido a utilização 

de instrumentos de avaliação específicos da profissão). 

Esses alunos deverão estar envolvidos com todos os 

objetivos do projeto, e por meio desse procedimento, 

visa-se que haja a formação na área da avaliação 

neuropsicológica, tanto teoricamente como em sua 

atuação.  O projeto atenderá a crianç as e adolescentes, 

de 6 a 16 anos, que chegam com queixas 

comportamentais e/ou de dificuldades de aprendizagem 

ao CEPRAPSI. Corriqueiramente, pensando em 

prevalência de determinados quadros 

neuropsicológicos, tem-se que uma parte da clientela 

poderá apresentar como diagnóstico final transtornos 

do neurodesenvolvimento. Atualmente, o Manual 

diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM -5; 

APA, 2013) descreve tais transtornos, dentre eles pode -



se citar: Transtornos de Específicos de Aprendizagem 

(Dislexia, Disgrafia, Discalculia), Transtorno do Déficit 

de Atenção/Hiperatividade (TDAH), Transtono do 

Espectro Autista, Deficiência Intelectual etc.   

Interessantemente, os dados neuropsicológicos 

coletados, tanto das crianças que não forem 

diagnosticadas com algum desses transtornos bem como 

das crianças que os apresentarem, serão arquivados por 

no mínimo cinco anos (de acordo com legislação vigente 

- RESOLUÇÃO CFP N.º 007/2003) e servirão como base 

para pesquisas de prevalência e psicométricas, a fim de 

verificar possíveis evidências de validade futuras para 

instrumentos já reconhecidos pela profissão. Esse perfil 

de tratamento de dados pode ser caracterizado como a 

contribuição científica que o projeto oferecerá.  Por 

conseguinte, outro ponto importante a s er abordado 

refere-se ao atendimento à população. A avaliação 

neuropsicológica visa o levantamento não somente de 

habilidades em defasagem, mas também daquelas que 

estão desenvolvidas, a fim de programas de reabilitação 

sejam planejados mais eficazmente. O  papel do projeto 

será o de oferecer esse perfil de serviço e conduta para 

o paciente/cliente atendido. Entre outras palavras, 

pode-se dizer que o atendimento oferecido aventará 

possibilidades para encaminhamentos pontuais e que 

sejam necessários para que a criança ou o adolescente 

desenvolva ao máximo seu potencial. Por exemplo, 

pensando-se em políticas públicas, atualmente, de 

acordo com a Lei de Diretirzes e Bases da Educação 

(1996), quadros como os de deficiência intelectual, altas 

habilidades/superdotação e autismo devem estar 

inclusos e devem ser acolhidos pelo Atendimento 

Educacional Especializado (AEE). O projeto 

proporcionará tais diagnósticos e, dessa forma, 

falicitará o acesso legal a tal processo de inclusão, bem 

como a descrição do que cognitivamente deve ser 

estimulado. Todas as crianças que forem atendidas ao 

final do processo terão acesso ao relatório/laudo 

psicológico com o que foi realizado (resultados dos 

testes, das entrevistas etc), bem como com o 

diagnóstico do seu atual quadro psicológi co.    
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TÍTULO: GRUPO DE ADOLESCENTES LAURA VICUNHA: 
ATUAÇÃO DA EQUIPE INTERDISCIPLINAR NA 
PROMOÇÃO DE SAÚDE 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Enfermagem 

do ICEN CUR 

COORDENADOR: LILIAM CARLA VIEIRA GIMENES SILVA 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: A Organização Mundial da Saúde (OMS) caracteriza 

adolescência como a fase entre 10 e 19 anos e o 

Estatuto da Criança e Adolescência – ECA - Lei 8.069 de 

13 de julho de 1990, entre a faixa etária de 12 e 18 

anos. O período da adolescência é caracterizado por 

profundas alterações, principalmente, por crescimento 

rápido, surgimento das características sexuais 

secundárias, conscientização da sexualidade, 

estruturação da personalidade, adaptação ambiental e 

integração social. Essa é uma fase do crescimento 

humano que se caracteriza pela definição da identidade. 

Seu início se dá com as transformações do corpo, ou 

seja, com a puberdade, e se estende até que a 

maturidade e a responsabilidade social sejam adquiridas 

pelo indivíduo (OUTEIRAL, 1994). Este projeto de 

extensão tem como objetivo promover o fortalecimento 

do grupo de adolescentes, reduzindo as vulnerabilidades 

a que estão expostos, para assim, contribuir na 

formação de cidadãos, sujeitos de direitos, capazes de 

decidir e de se responsabilizar por suas escolhas. Para 

tanto, serão estabelecidas parcerias entre a equip e 

executora deste projeto e uma instituição filantrópica 

no bairro Vila Cardoso, no município de Rondonópolis, 

que faz parte da área de abrangência da Estratégia de 

Saúde da Família, onde estão inseridos acadêmicos de 

graduação em enfermagem e medicina, al ém da equipe 

interdisciplinar do Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família (PREMSAF).  



 

 

TÍTULO: I JORNADA INTERDISCIPLINAR SOBRE 
TRANSTORNOS ALIMENTARES E TRANSTORNOS 
DISMÓRFICOS CORPORAIS, RONDONÓPOLIS-
MT 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Medicina do 

ICEN CUR 

COORDENADOR: FRANCIANE ROCHA DE FARIA BARBOSA 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: A I Jornada Interdisciplinar de Transtornos Alimentares 

e Transtornos Dismórficos Corporais de Rondonópolis -

MT objetiva discutir a temática no contexto da 

universidade, articulando docentes, discentes, 

profissionais de saúde, tanto do âmbito privado como 

público. A realização do evento justifica -se pelo 

crescente aumento nas prevalências de transtornos 

alimentares e dismórficos corporais nas últimas 

décadas, nos diferentes países, culturas e grupos 

socioeconômicos, configurando-se um problema de 

saúde pública. Dessa forma, o evento oportunizará o 

debate sobre a temática envolvendo profissionais de 

renome tanto do contexto acadêmico como dos serviços 

de saúde. Também será realizado uma mesa-redonda ao 

final, no intuito de resgatar o conteúdo debatido 

durante os dias e favorecer a participação do público em 

geral e interação com os docentes e palestrantes. 

Espera-se que o evento (re)afirme a necessidade de dar 

maior visibilidade à temática, tanto no âmbito 

acadêmico, quanto no contexto dos serviços de saúde.  



 

 

TÍTULO: SISTEMA INTEGRADO DE PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA EM MATO GROSSO: 
CAPACITAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 
DA FAZENDA GRAVATAÍ 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Zootecnia do 

ICAT CUR 

COORDENADOR: CARLOS EDUARDO AVELINO CABRAL 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: O uso de boletins técnicos e realização de dia de campo 

favorecem a extensão do conhecimento gerados por 

instituição de pesquisa aos produtores e profissiona is 

vinculados a atividade agropecuária. Dessa forma, será 

realizado um dia de campo na fazenda Gravataí, 

localizada em Itiquira (MT) para divulgar os resultados 

obtidos nas pesquisas de sistemas de integração entre a 

agricultura e pecuária. Além disso, ser ão produzidos 

folderes, que serão distribuídos para que as empresas 

comercializadoras de sementes de forrageira, em 

Rondonópolis, possam distribuir aos seus clientes, os 

resultados obtidos com resultados de forrageiras 

recomendadas para pastejo e para formação de palhada 

em "plantio direto".  



 

 

TÍTULO: ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA A 
DEMANDAS SOCIAIS POR MEIO DE MÉTODOS 
DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Psicologia do 

ICHS CUR 

COORDENADOR: JULIA ZANETTI ROCCA 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: A prática baseada em evidências é uma abordagem para 

a construção e avaliação de intervenções nas áreas de 

saúde, educação e outras políticas públicas. A proposta 

é utilizar procedimentos científicos para a compreensão 

e monitoramento dos fenômenos sociais, de modo a 

orientar a tomada de decisão em diferentes âmbitos. No 

caso de fenômenos complexos, é produzida uma grande 

quantidade de dados de natureza quantitativa e 

qualitativa, tornando desafiadora a identificação de 

padrões para registro e acompanhamento. Esse aspecto 

é especialmente complicado quando o tipo de dado 

tratado tem estrutura complexa e de difícil 

interpretação por análises estatísticas clássicas, como é 

o caso de dados provenientes de mídias sociais e 

plataformas de conversação, debates ou fóruns. Esses 

desafios podem ser superados quando métodos de 

inteligência artificial são combinados com estratégias de 

análise baseadas em ciência do comportamento e 

psicologia social. Dessa forma, o presente trabalho 

propõe a utilização de métodos avançados de mineração 

de dados baseados em machine learning a fim de extrair 

padrões de bancos de dados com estruturas complexas e 

de caráter qualitativo. A partir destes, serão construídos 

modelos preditivos para comportamentos, tendências 

sociais e culturais de forma a monitorar os efeitos de 

intervenções variadas nas variáveis sociais de interesse. 

A compreensão destes padrões permitirá a criação de 

ferramentas capazes de fornecer um guia baseado em 

evidências para a tomada de decisões nas diferentes 



esferas da sociedade, sendo elas individual, pública, ou 

da iniciativa privada. Essas ferramentas serão 

disponibilizadas para a comunidade na forma de 

aplicativos e/ou software. O trabalho será desenvolvido 

por extensionistas do curso de psicologia, dos cu rsos de 

educação, licenciaturas e também do curso de sistema 

de informação, uma vez que a ação é de natureza 

multidisciplinar. Nesse sentido, ele integra ensino, 

pesquisa e extensão, na medida em que oferece um 

serviço de relevância social utilizando métod os 

rigorosos de pesquisa científica e contribuindo na 

formação de profissionais da área.  



 

 

TÍTULO: ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PEQUENOS 
PRODUTORES RURAIS: QUALIDADE DO LEITE E 
DERIVADOS, MANEJO DE ORDENHA E 
SANITÁRIO. 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Tecnológicas CUR 

COORDENADOR: EVELISE ANDREATTA 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: A qualidade insatisfatória do leite produzido no Brasil é 

um problema crônico, em que fatores de ordem social, 

cultural e econômica estão envolvidos. Ao se promover 

uma melhora na qualidade,  através de assistências 

técnicas, deve-se levar em conta que o controle inicia -se 

no processo de produção da fazenda através de 

aquisição e manutenção de animais saudáveis e um 

manejo higiênico e sanitário adequados. Nas etapas de 

fabricação, distribuição e comercialização dos 

derivados, são inúmeros os cuidados que devem ser 

tomados, devendo se fazer um esforço integrado e 

conjunto para garantir a qualidade do produto final. 

Consequentemente, o investimento em qualidade 

beneficia diretamente o consumidor e o produtor, que 

recebe melhor pagamento pelo produto, através de 

premiação para cada uma das especificações de 

qualidade. Ao mesmo tempo, o produtor é beneficiado 

indiretamente através do diagnóstico e o combate à 

mastite, verificado pela quantidade de c élulas 

somáticas, que levam a menor perda de produção por 

vaca e melhor rendimento dos derivados produzidos. 

Paralelamente, os alunos de graduação me zootecnia, 

serão contemplados e beneficiados pelo projeto em 

virtude de estarem em contato direto com prod utores, 

participando do cotidiano da vida destes e das 

dificuldades encontradas no campo.  



 

 

TÍTULO: ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO AOS 
PISCICULTORES DA REGIÃO DE RONDONÓPOLIS 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Tecnológicas CUR 

COORDENADOR: RAFAEL VENANCIO DE ARAUJO 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: O último levantamento realizado pelo IBGE em 2015 

apontou o estado de Mato Grosso como o terceiro maior 

produtor de peixes em cativeiro do Brasil, sendo 

responsável por 9,8 % da produção total do país. Fatores 

como clima favorável, terrenos apropriados, abundância 

de água e economia crescente, contribuem de forma 

incisiva para avanço da piscicultura no estado. Esse 

cenário favorável tem impulsionado o pequeno produtor 

da região de Rondonópolis a se arriscar na atividade, 

entretanto, sem orientação e assistência técnica 

adequada, muitos deles acabam ficando pelo caminho 

sem conseguir gerar lucro, deixando de investir em uma 

atividade que se mostra cada vez mais promissora. A 

proposta de um projeto de extensão voltado à 

assistência técnica rural permite que a universidade 

cumpra seu papel de ensino, pesquisa e extensão, 

através da aproximação dos seus profissionais e alunos 

com o homem do campo. Essa troca de experiências 

além de contribuir para difusão do conhecimento gerado 

pela universidade atua de forma imprescindível na 

formação dos alunos de graduação, preparando-os para 

o desenvolvimento de ações técnicas e interpessoais das 

quais se deparam no dia a dia da atividade rural. Além 

disso, a profissionalização do homem do campo se  torna 

cada vez mais presente diante dos grandes avanços 

tecnológicos disponíveis, não havendo mais espaço para 

produtor amador, que se mantém isolado e aquém das 

novidades de mercado que estão prontamente 

disponíveis através das instituições de ensino e 

pesquisa. Nesse sentido, o Projeto Assistência Técnica e 

Extensão aos Piscicultores da região de Rondonópolis 



tem como anseio principal suprir essa lacuna que existe 

entre a universidade e o produtor, através da 

capacitação de piscicultores e de seus funcio nários e 

organização da cadeia produtiva, disponibilizando dessa 

forma uma alternativa de renda sustentável para o 

produtor rural.  



 

 

TÍTULO: RETEC - REVISTA DE EXATAS E TECNOLÓGICAS 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Sistemas de 

Informação do ICEN CUR 

COORDENADOR: TATIANA ANNONI PAZETO 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: A Revista de Exatas e TECnológicas (RETEC) online visa 

dar continuidade na divulgação de novos trabalhos, com 

o intuito de disseminar informações na área de ciências 

exatas, enfatizando as tecnologias de informaç ão. É 

como se fosse um evento só que sem ações presenciais 

por parte dos participantes. É a oportunidade para os 

pesquisadores nacionais e internacionais submeterem 

seus resultados de investigação para avaliação e, se 

aprovados, divulgar esses resultados. Tendo alcance 

igualmente internacional. Para isso, pesquisadores, 

professores, acadêmicos ou pessoas interessadas em 

divulgar suas contribuições são convidadas a 

submeterem seus trabalhos (artigos ou resumos) 

mediante o cadastro e submissão no Sistema Elet rônico 

de Editoração de Revistas (SEER). Esse processo é 

denominado chamada de trabalhos, sendo que a 

periodicidade da revista é anual e os tópicos de 

interesse são direcionados a área da revista, mas não 

restritivos. A tal ponto que a RETEC possui atualme nte 

qualis nas áreas interdisciplinar e geografia. Após a 

chamada de trabalhos, os artigos submetidos são 

avaliados por profissionais voluntários cadastrados na 

RETEC, sendo que estes possuem titulação mínima de 

mestre. Atualmente a RETEC tem parceria com várias 

Instituições de Ensino Superior (IES), o que pode ser 

comprovada através do acesso ao site retec.eti.br. A 

distribuição dos trabalhos submetidos é realizada 

confrontando a área do artigo com as áreas de atuação 

dos avaliadores. A avaliação é feita usando um 

formulário disponível no site, conforme as normas 

editoriais definidas e é cega (sem apresentação de 



dados de autoria) e ocorre em pares no mínimo (caso 

haja grande disparidade de notas, os trabalhos são 

distribuídos novamente a novos avaliadores) . A partir 

do ranking de notas, os trabalhos melhor pontuados são 

aceitos e publicados.  Outrossim, os processos de 

submissão, avaliação e divulgação, bem como todos os 

trabalhos aceitos nas edições da revista podem ser 

acessados pela comunidade acadêmica em geral por 

meio de seu website.  É importante mencionar que para 

a produção dos trabalhos há necessidade de pesquisa, 

sendo que as mesmas, na maioria das vezes, são 

oriundas de atividades de ensino. Um exemplo é a 

obrigatoriedade que muitos programas de pós-

graduação impõem referente a submissão de trabalhos. 

Além disso, o profissional que analisa um trabalho pode 

aprimorar seu conhecimento, o que possibilita a sua 

disseminação em sala de aula. Nesse mesmo sentido, a 

comunidade é beneficiada, pois a RETEC  divulga os 

melhores trabalhos em edições, as quais são acessadas 

sem nenhum custo, sendo que muitos trabalhos para se 

ter acesso precisam ser adquiridos. Outro fator é que 

para a produção do conhecimento, faz -se necessário 

leitura de diferentes materiais,  com posicionamentos 

diferentes, as vezes, sendo o público beneficiado tendo 

o repositório da RETEC à disposição.   Além disso, a 

sociedade não vive mais sem tecnologia e muitos 

profissionais atuantes na área, devido a não ter um 

órgão regulamentador da profissão, são pessoas de 

outras áreas do saber e que possuem interesse na área.   

É importante mencionar que a tecnologia evolui 

constantemente e que os livros nem sempre 

acompanham no mesmo ritmo. Assim, artigos e resumos 

de fontes confiáveis são boas fontes de pesquisas, 

sendo os trabalhos da RETEC um bom repositório, 

gerando benefícios para a comunidade.  



 

 

TÍTULO: WORKSHOP PRODUTOS CAPRINOS E OVINOS 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Tecnológicas CUR 

COORDENADOR: HELEN FERNANDA BARROS GOMES 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: Este projeto se refere a um programa de apoio técnico 

aos ovinocaprinocultores do estado de Mato Grosso, já 

que esta é uma atividade presente na maioria das 

propriedades presentes neste estado, mas que até agora 

em função da falta de conhecimento, da inconstância 

dos criadores, e da falta de apoio para adequada 

produção e comercialização vinha sendo tratada como 

uma atividade secundária, terceárea ou até mesmo sem 

fins lucrativos dentro da propriedade. O que 

invariavelmente culminava no descaso com a produção, 

levando a baixos índices zootécnicos e à desorganização 

da cadeia produtiva. A proposta deste projeto é 

fornecer, em parceria com a Empaer, assistência técnica 

aos produtores da região, visando melhorar o manejo e 

os índices deste sistema produtivo como um todo, 

incentivando desta forma a criação correta e lucrativa 

destas espécies. O programa ainda inclui, o auxilio no 

desenvolvimento da cadeia produtiva, que inclui não 

apenas a melhora da produção, mas também da 

comercialização do produto final, com a padronização 

dos animais a serem oferecidos ao mercado, com 

desenvolvimento de cortes e produtos processados para 

agregar valor ao produto final carne. Assim como 

também prevê a realização de cursos e treinamentos 

para produtores e funcionários de forma que haja 

interação entre alunos e meio rural, possibilitando levar 

ao campo a tecnologia desenvolvida na universidade, 

propiciando a troca de informações e o trabalho em 

equipe. 



 

 

TÍTULO: CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE 
MELHORIAS EM COOPERATIVA DE RECICLAGEM 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Engenharia 

Mecânica do ICAT CUR 

COORDENADOR: VINICIUS HIPOLITO LOPES DE RESENDE 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: A solução de problemas ambientais é uma demanda não 

só da cidade de Rondonópolis-MT, mas uma demanda 

mundial. Os investimentos em reciclagem e 

reaproveitamento de materiais em geral vem sendo 

meta de muitos governos e se tornando ferramentas 

para encaminhamento de soluções de outros problemas, 

como inclusão social e complementação de renda. Em 

2010, foi aprovada a le i 12.305/10, que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), e alterou a 

forma de organização dos trabalhadores que atuam nas 

atividades de catação de materiais recicláveis. Desta 

forma, em 11/12/2013, foi fundada a COOPERCICLA, 

uma cooperativa de reciclagem que trabalha com 

Recuperação de materiais plásticos, Recuperação de 

sucatas de alumínio, Recuperação de materiais não 

especificados anteriormente, Comércio atacadista de 

resíduos de papel e papelão, Comércio atacadista de 

resíduos e sucatas não metálicos, exceto de papel e 

papelão. Atualmente a cooperativa é composta por 

aproximadamente 30 associados, onde em sua maioria 

possuem na associação a única fonte de renda. Com o 

sistema de produção atual, cada cooperado não 

consegue mensalmente que o valor de seu trabalho 

chegue a um salário mínimo, ficando em torno de R$ 

550,00 por associado. O projeto propõe a troca de 

saberes a partir da interação entre o curso de 

Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Mato 

Grosso e a COOPERCICLA, de modo desenvolver 

instrumentos e ferramentas que ampliem a produção e 

produtividade da cooperativa, garantindo a segurança 

nos processos de seleção, separação e preparação do 



material para reciclagem. Temos ainda com este projeto 

o objetivo de aumentar o número de cooperados a 

partir de ampliação da produção, tornando o serviço 

menos insalubre e mais seguro. Para desenvolvimento 

do projeto fez-se estudos sobre as leis que regem a 

atividade produtiva, as especificidades locais, o 

referencial teórico da área de pr ojetos, segurança do 

trabalho e Automação. O projeto conta ainda com 

participação e apoio de outras entidades que trabalham 

com inserção socioeconômica, educação ambiental e 

inclusão social, como: KOBRA - Associação Koblenz 

Brasil, Movimento Negro de Rondonópolis e AREA - 

Associação Rondonopolitana de Engenharia 

(reconhecida pelo sistema CREA-MT/CONFEA). O 

envolvimento destas instituições com o projeto tem 

intensão de garantir que o mesmo esteja de acordo com 

a legislação vigente, projetos municipais refere ntes a 

coleta seletiva e as necessidades reais da cooperativa. 

Para a obtenção de recursos para a aquisição de 

equipamentos, serão feitos novos convites a empresas 

que podem entrar como parceiras e serão, dentro das 

possibilidades, realizadas a participaçã o em novos 

editais que contemplem os temas e a cooperativa se 

adeque. Esperamos que com este apoio, a cooperativa 

consiga aumentar o valor agregado do seu produto.  



 

 

TÍTULO: CURSO DE FORMAÇÃO EM TECNOLOGIA 
ASSISTIVA 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Sistemas de 

Informação do ICEN CUR 

COORDENADOR: SORAIA SILVA PRIETCH 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: A motivação de sua oferta está atrelada ao 

planejamento da execução do projeto de Redes de 

Pesquisa – FAPEMAT, devido ao intuito de observar o 

uso de Tecnologias Assistivas em algumas escolas 

municipais de Rondonópolis e avaliar seu uso e 

interação por/entre estudantes com deficiência, 

professores das salas de recursos e professores das 

salas de aula comuns. Nesse sent ido, conforme 

cronograma da pesquisa, a previsão é que as 

observações e avaliações sejam iniciadas no começo de 

2018; dessa maneira, a realização do curso no segundo 

semestre de 2017 vem como um incentivo aos 

professores, aos futuros professores, às pessoa s com 

deficiência e às pessoas interessadas sobre o assunto 

para conhecer o que existe disponível e o que está 

sendo desenvolvido de TA e para ajudarem a disseminar 

seu uso com seus estudantes, familiares, colegas, para 

uso em projetos ou para uso pessoal.  O objetivo geral 

dessa proposta é incentivar pessoas-chave, na 

comunidade de Rondonópolis, para o uso de Tecnologia 

Assistiva (TA), discutir e refletir sobre esse uso, com 

perspectivas de ampliação da autonomia das Pessoas 

com Deficiência (PcD) considerando as atividades que 

elas podem e devem desempenhar, nos mais variados 

contextos da sociedade.  



 

 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS ESPECIAIS DE 
USO FINAL PARA PRODUÇÃO SOB DEMANDA 
UTILIZANDO TECNOLOGIA FDM (FUSED 
DEPOSITION MODELING) 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Tecnológicas CUR 

COORDENADOR: SILMARA BISPO DOS SANTOS 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: Este projeto tem como objetivo central a prestação de 

serviços a uma empresa (Precisiontec) constituída e 

localizada no município de Rondonópolis desde 2014 . A 

prestação de serviços a ser realizada é relacionada com 

o desenvolvimento de peças sob demanda para 

produção utilizando a tecnologia FDM (Fused Deposition 

Modeling) que é a tecnologia de impressão 3D. 

Inicialmente será desenvolvido o desenho mecânico d e 

duas peças (parte inferior e superior da carcaça que 

reveste receptores de sinais de satélite de GPSs 

agrícolas). Após finalizado o desenho mecânico, a 

impressão de uma peça teste será realizada no 

Laboratório de Projetos Mecânicos utilizando material 

PLA (poliácido láctico) em uma impressora 3D Makerbot 

Replicator. Esta impressão será útil para verificação da 

necessidade de adequação das medidas e ajustes no 

projeto. O material a ser avaliado na produção das 

peças finais será o ABS (Acrilonitrila Butadie no 

Estireno). Para isto,  uma peça teste será confeccionada 

em ABS utilizando a impressora 3D do fabricante 

brasileiro Sethi 3D. A análise técnica preliminar sobre a 

peça obtida feita pela equipe do projeto deverá auxiliar 

na tomada de decisão da empresa em relação a 

aquisição da impressora para a produção das peças sob 

demanda. 



 

 

TÍTULO: DIA DO ARDUINO 2017 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Sistemas de 

Informação do ICEN CUR 

COORDENADOR: ROGER RESMINI 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: O arduino é uma placa eletrônica com conexões de 

entrada e saída controladas por um microcontrolador. É 

um dispositivo com especificação de hardware aberta, 

ou seja permite que outras placas sejam desenvolvidas a 

partir da mesma especificação. Além disso permite 

estudo e adaptação das técnicas utilizadas. Os criadores 

da placa ainda criaram uma interface de 

desenvolvimento gratuita o que ajudou a popularizar 

ainda mais a placa entre informatas, engenheiros, 

arquitetos, hobbistas, makers, professores, etc. A ideia 

é realizar um evento que reúna estas pessoas que já 

fazem uso do arduíno, pessoal ou profissional, para 

montar uma mostra de projetos.  



 

 

TÍTULO: II CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS 
INTEGRADOS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E 
II ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO LAVOURA-
PECUÁRIA DO SUL DE MATO GROSSO 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Tecnológicas CUR 

COORDENADOR: EDICARLOS DAMACENA DE SOUZA 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: O presente projeto trata da proposta de realização do II 

Congresso Brasileiro de Sistemas Integrados de 

Produção Agropecuária e II Encontro de Integração 

Lavoura-Pecuária do Sul de Mato Grosso.  Será realizado 

no período de 04 a 09 de junho de 2018 no Caiçara Tenis 

Clube em Rondonópolis/MT.  A expectativa de público é 

de 620 inscritos que participarão de conferências, 

palestras, debates, dia de campo e, ainda, poderão 

apresentar trabalhos na forma de resumos expandidos.  



 

 

TÍTULO: VIII SEMANA ACADÊMICA DE ENGENHARIA 
MECÂNICA - SAEMEC 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Tecnológicas CUR 

COORDENADOR: MARCIA MOREIRA MEDEIROS 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: A fim de expor a importância da Engenharia em projetos 

de Inovação Tecnológica, assim como o papel do 

Engenheiro na sociedade, propomos o tema "Eu, a 

Indústria e o Mundo" que enfatiza e mostra o papel do 

Engenheiro na realização de tais projetos. O  evento 

mobiliza todos os acadêmicos para exporem seus 

trabalhos, projetos e pesquisas e dessa forma, 

contribuímos para o processo de consolidação do curso 

na região e criamos oportunidades para investimentos e 

desenvolvimento de novas técnicas e tecnologi as. 

Durante os quatro dias em que o evento será realizado 

estão previstas as seguintes atividades: apresentação do 

curso de Engenharia Mecânica, palestras promovidas 

por docentes de diversas instituições do país e de 

profissionais   da área de Engenharia, representantes de 

empresas e associações, minicursos para os discentes, 

sessões técnicas para apresentação dos principais 

projetos acadêmicos, competição de ponte de macarrão, 

mostra tecnológica, visitas técnicas e outras atividades 

recreativas e de integração. A SAEMEC tem como 

principal objetivo a promoção da interação 

Universidade-Sociedade e Universidade-Indústria, 

visando proporcionar ao público contato com as 

novidades e tendências do país através de palestrantes 

e ministrantes de várias regiões. O ev ento também 

contará com espaço para a apresentação de projetos e 

trabalhos realizados pelos docentes e discentes do curso 

de Engenharia Mecânica/UFMT. Para tanto, 

solicitaremos mais uma vez a parceria do Rondon Plaza 

Shopping para a utilização de sua praça  de eventos, a 

fim de levar um pouco da SAEMEC à sociedade 



Rondopolitana. Também faz parte do evento a 

tradicional Competição de Ponte de Macarrão. Nesta 

edição, temos a intenção de ampliar a competição, 

convidando participantes de outras IES de 

Rondonópolis, visando estreitar os laços da UFMT. Este 

ano nos foi concedido auxílio FAPEMAT através do edital 

de auxílio a eventos. O evento será realizado entre os 

dias 21 a 24 de novembro de 2017.  



 

 

TÍTULO: EQUIPE DE APOIO AO SIEX 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Gerência de Graduação e Extensão do CUR 

COORDENADOR: GLAUCIE BIANCHI NEVES 

ÁREA TEMÁTICA: Trabalho 

RESUMO: O projeto tem como proposta o auxílio e a 

implementação da plataforma SIEX. O bolsista dará 

suporte à CAMEX e CODEX beneficiando a comunidade 

acadêmica e externa .  



 

 

TÍTULO: PRODUÇÃO COLONIAL OU CAIPIRA DE AVES DE 
CORTE COM ÊNFASE NA AGRICULTURA 
FAMILIAR 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Zootecnia do 

ICAT CUR 

COORDENADOR: ANDREA LUCIANA DOS SANTOS 

ÁREA TEMÁTICA: Trabalho 

RESUMO: O presente projeto de extensão está voltado à 

agricultura familiar em assentamentos rurais que 

envolve a participação dos agricultores do 

Assentamento Banco da Terra do município de 

Rondonópolis, MT. O projeto de extensão tem como 

objetivo contribuir para o desenvolvimento sustentável, 

conhecimento da Produção Alternativa de aves, 

especialmente a Produção Colonial ou Caipira de aves 

de corte. A metodologia é do tipo participativo sob a 

forma de uma Pesquisa Participativa de Aprendizagem e 

Ação, temos as práticas de criação de lotes de frango de 

corte modelo, dentro dos sítios do assentamento Banco 

da Terra, primeiro lote será criado no Sítio Três 

Corações, a atividade de extensão adotará as bases e 

princípios da Produção Caipira ou Colonial obedecendo 

a legislação federal (Ofício Circular DOI/DIPOA 

nº007/99, O.C DIPOA nº 60/99. A participação de aluno s 

e professores também será propiciada através de 

trabalhos de campo de disciplinas, atividades estas que 

compõem o currículo dos cursos envolvidos e será 

envolvido discentes, docentes e sociedade (rural), 

público-alvo direto e indireto é de aproximadament e 

220 pessoas. O maior resultado será propiciar uma 

rentabilidade financeira sustentável a sitiantes oriundos 

de uma cooperativa falida e endividados.  



 

 

TÍTULO: GRUPO DE ESTUDOS, PESQUISA E EXTENSÃO DE 
CAPRINOS E OVINOS 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Tecnológicas CUR 

COORDENADOR: HELEN FERNANDA BARROS GOMES 

ÁREA TEMÁTICA: Trabalho 

RESUMO: Este projeto vislumbra um Grupo de Estudos, Pesquisa e 

Extensão em Caprinos e Ovinos (GEPECO), que e um 

primeiro momento terá por objetivo aprofundar os 

conhecimentos obtidos pelos alunos em sala de aula, 

assim como permitir àqueles que tenham interesse em 

participar do grupo, maior conhecimento sobre a 

produção de caprinos e ovinos, tanto em âmbito 

regional como nacional. Serão realizadas em parceria 

com a Empaer e Embrapa o cadastramento de  

propriedades rurais, que receberão visitas períodicas 

dos membros do grupo. Estas visitas terão por objetivo 

aumentar o contato aluno-animal-sistema produtivo, 

visando aumento do seu conhecimento, com a aplicação 

práica dos conhecimentos obtidos em sala, da mesma 

forma que irá permitir ao aluno desenvolvimento de 

senso prático nas atividades que envolvem um sistema 

de produção. O aluno poderá auxiliar o produtor nas 

tarefas de manejo relacionados a nutrição, profilaxia de 

doenças, utilizando a estrutura laboratorial da 

universidade; e o produtor ajudará o aluno com a 

transmissão de seu conhecimento e experiência na área, 

o que é uma troca muito positiva para ambos os lados. 

Os problemas encontrados pelo produtor e levantados 

pelos alunos durante as visitas,  serão discutidos em 

reuniões semanais com todo o grupo, visando 

transferência muiltidisciplinar do conhecimento.  

 


