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TÍTULO: 16A. MOSTRA DE AUDIOVISUAL UNIVERSITARIO 
AMERICA LATINA UFMT (MAUAL) 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Gerência de Projetos Culturais 

COORDENADOR: LUZO VINICIUS PEDROSO REIS 

RESUMO: A 16a. Mostra de Audiovisual Universitário América 

Latina UFMT (MAUAL), organizada pelo Cineclube 

Coxiponés da UFMT, vem há 16 anos ininterruptos 

promovendo um importante complemento à 

formação dos estudantes envolvidos com sua 

produção. A Mostra visa a capacitação, produção, 

exibição, distribuição de produtos audiovisuais e a 

formação de plateia para o cinema nacional, em 

especial para o produto de realizadores estreantes e 

universitários. Além de exibir filmes universitários e 

de realizadores independentes, a Mostra oferece 

cursos/oficinas de capacitação em audiovisual e 

debates sobre o fazer audiovisual pelas  perspectivas 

das universidades e do mundo do trabalho.  

 

  

  

TÍTULO: REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DO CAMPUS 
UNIVERSITÁRIO DE RONDONÓPOLIS DA UFMT 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em 

Biblioteconomia do ICHS CUR 

COORDENADOR: ALEXANDRE OLIVEIRA DE MEIRA GUSMAO 

RESUMO: Apresenta projeto para criar, reunir e disponibilizar 

o Repositório Institucional do Campus Universitário 

de Rondonópolis da UFMT com os conteúdos das 

dissertações defendidas nos Cursos de Mestrado em 

Educação, Geografia e Engenharia Agrícola, bem 

como os artigos publicados em revistas científicas e 

em eventos científicos dos docentes do ICAT, ICEN e 

ICHS, com amplas possibilidades de recuperação da 

informação, de forma integrada, padronizada e 

amigável aos pesquisadores e sociedade.  



 

  

 

  

TÍTULO: ELABORAÇÃO DE UM GUIA PRÁTICO PARA O 
ESTUDO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA NA 
UNIVERSIDADE 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Economia do 

ICHS CUR 

COORDENADOR: DJALMA ADAO BARBOSA JUNIOR 

RESUMO: A transição do ensino básico para o superior 

representa um evento marcante para o estudante. 

Sua vida se modifica em diversas dimensões, como a 

social, política e, em essência, a educacional. O 

ritmo que a universidade impõe ao recém-chegado 

pode assustá-lo, levando-o a questionar se está 

mesmo apto a superar o desafio. Isto porque, no 

ensino superior, a quantidade de conteúdo 

apresentado em um semestre supera em muito a do 

ensino médio; as disciplinas exigem mais autonomia 

do aluno, já que muito do que é cobrado deve ser 

assimilado pelo estudante fora da sala de aula, 

especialmente para cursos integrais; por fim, o 

tratamento que é dado ao conhecimento passa a ser 

mais rigoroso, uma vez que se busca formar um 

cidadão capaz de enxergar o mundo pelas lentes d a 

ciência, mesmo embora o objetivo da universidade 

não se restrinja a aspectos científicos, acadêmicos. 

O aluno se preparou para esta transição? Ele sabe o 

que o aguarda e o que esperam dele a partir de 

agora? Ele possui as competências, como estudante, 

para compreender de forma crítica e profunda o 

conteúdo que será apresentado em sala? 

Certamente, para a maioria dos estudantes, a 

resposta é não. E isto não se aplica somente à 

UFMT, mas ao país como um todo, tanto no ensino 

público quanto privado. Como cada disciplina possui 

sua dinâmica de estudo, e como minha área de 



ensino é a matemática, optei por focar parte do 

trabalho neste ramo do conhecimento. Pode-se 

também justificar o foco pelo fato das disciplinas de 

matemática serem, historicamente, as que 

apresentam maior número de reprovações, surtindo 

impactos diretos sobre o nível de desistência. Sob 

esta perspectiva é que surge esta proposta de 

extensão: elaborar um material didático, 

introdutório, sob os elementos acerca do estudo, 

relevantes para o aluno ingressante, com um foco 

especial para alunos que irão cursar disciplinas de 

matemática. O material produzido será 

disponibilizado na página pessoal do professor e, 

portanto, o público alvo é de difícil mensuração. 

Dependerá principalmente dos esforços de 

divulgação. Sabe-se que esforços neste sentido são 

de pouco valor se o aluno não se interessar, ler, e 

conseguir aplicar os conhecimentos na sua vida 

acadêmica. Por isto o esforço de divulgação também 

será realizado com foco nos docentes, para que 

possam estimular seus alunos a adotarem uma 

postura mais profissional, como estudante, ao 

ingressarem no ensino superior.  

 

  

TÍTULO: X SEMANA ACADÊMICA DE ZOOTECNIA 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Zootecnia do 

ICAT CUR 

COORDENADOR: ALESSANDRO BORGES AMORIM 

RESUMO: A X Semana Acadêmica de Zootecnia tem como 

objetivo promover a atualização e integração dos 

estudantes, produtores e profissionais nas áreas de 

produção, reprodução, melhoramento genético em 

animais, sustentabilidade, sistemas integrados de 

produção agrícola e inovações na produção animal. 

A atualização se dará na forma de minicursos e 

palestras, a qual os conteúdos contemplam assuntos 

de enriquecimento acadêmico e prático.  

 



 

 


