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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 

RESUMO: O último levantamento realizado pelo IBGE em 2014 

apontou o estado de Mato Grosso como o segundo 

maior produtor de peixes em cativeiro do Brasil, 

sendo responsável por 12,8 % 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 funcionários e organização da cadeia 

produtiva, disponibilizando dessa forma uma 

alternativa de renda sustentável para o produtor 

rural.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: ATIVIDADES LÚDICAS NO ENSINO DE QUÍMICA 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Tecnológicas CUR 

COORDENADOR: SALETE KIYOKA OZAKI 

RESUMO: As atividades lúdicas têm sido amplamente aceitas, 

na educação escolar, como recursos pedagógicos 

determinantes para a aquisição de conceitos 

científicos, de forma prazerosa. Este projeto propõe  

a produção de jogos educativos para o ensino de 

Química pelos estudantes de Engenharia da UFMT, 

para auxiliar os educandos do Ensino Médio da rede 

pública do município de Rondonópolis, com 

dificuldades de aprendizagem. Objetiva-se propiciar 

momentos de estudos, diálogos, trocas de 

experiências e execução das atividades planejadas, 

bem como a construção e avaliação dos jogos 

educativos. Primeiro será feita uma investigação 

sobre os conteúdos em que os alunos mais 

apresentam dificuldades: quais são esses 

conteúdos? que dificuldades apontam? os 

professores gostariam de receber auxílio na forma 

de propostas de atividades lúdicas? Num segundo 

momento, os estudantes de engenharia vão 

pesquisar o assunto, levantar as possibilidades de 

confecção de jogos e brincadeiras relacionados ao 

tema, discutir com os professores as possibilidades 

antes de produzir e testar os jogos, e finalmente 

produzi-los. A terceira etapa será o preparo das 

oficinas para apresentação dos jogos aos educandos 

do Ensino Médio.  A avaliação das oficinas será feita 

em conjunto com os professores do Ensino Médio.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CURSOS DE INFORMÁTICA 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Sistemas de 

Informação do ICEN CUR 

COORDENADOR: ROGER RESMINI 

RESUMO: Este programa de extensão está no terceiro ano de 

realização e utilizam Realidade Virtual e Robótica 

como principais sub-áreas da Computação para 

desenvolver as ações. Com o passar das edições do 

programa outras nuances da Computação foram 

agregadas, como os cursos de informática e o 

desenvolvimento de software. Espera-se com este 

programa melhorar a formação acadêmica dos 

alunos envolvidas, além de produzir produtos e 

processos tecnológicos que auxiliem na 

popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(CT&I).  

 

 



 

 

 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Sistemas de 

Informação do ICEN CUR 

COORDENADOR: ROGER RESMINI 

RESUMO: Este programa de extensão está no terceiro ano de 

realização e utilizam Realidade Virtual e Robótica 

como principais sub-áreas da Computação para 

desenvolver as ações. Com o passar das edições do 

programa outras nuances da Computação foram 

agregadas, como os cursos de informática e o 

desenvolvimento de software. Espera-se com este 

programa melhorar a formação acadêmica dos 

alunos envolvidas, além de produzir produtos e 

processos tecnológicos que auxiliem na 

popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(CT&I).  

 

 



 

 

 

TÍTULO: EVENTOS 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Sistemas de 

Informação do ICEN CUR 

COORDENADOR: ROGER RESMINI 

RESUMO: Este programa de extensão está no terceiro ano de 

realização e utilizam Realidade Virtual e Robótica 

como principais sub-áreas da Computação para 

desenvolver as ações. Com o passar das edições do 

programa outras nuances da Computação foram 

agregadas, como os cursos de informática e o 

desenvolvimento de software. Espera-se com este 

programa melhorar a formação acadêmica dos 

alunos envolvidas, além de produzir produtos e 

processos tecnológicos que auxiliem na 

popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(CT&I).  

 

 



 

 

 

TÍTULO: G3R4TRON 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Sistemas de 

Informação do ICEN CUR 

COORDENADOR: ROGER RESMINI 

RESUMO: Este programa de extensão está no terceiro ano de 

realização e utilizam Realidade Virtual e Robótica 

como principais sub-áreas da Computação para 

desenvolver as ações. Com o passar das edições do 

programa outras nuances da Computação foram 

agregadas, como os cursos de informática e o 

desenvolvimento de software. Espera-se com este 

programa melhorar a formação acadêmica dos 

alunos envolvidas, além de produzir produtos e 

processos tecnológicos que auxiliem na 

popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(CT&I).  

 

 



 

 

 

TÍTULO: GRUPO DE ESTUDOS, PESQUISA E EXTENSÃO DE 
CAPRINOS E OVINOS (GEPECO) 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Tecnológicas CUR 

COORDENADOR: HELEN FERNANDA BARROS GOMES 

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 

tranferência muiltidisciplinar do conhecimento.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: JOGOS 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Sistemas de 

Informação do ICEN CUR 

COORDENADOR: ROGER RESMINI 

RESUMO: Este programa de extensão está no terceiro ano de 

realização e utilizam Realidade Virtual e Robótica 

como principais sub-áreas da Computação para 

desenvolver as ações. Com o passar das edições do 

programa outras nuances da Computação foram 

agregadas, como os cursos de informática e o 

desenvolvimento de software. Espera-se com este 

programa melhorar a formação acadêmica dos 

alunos envolvidas, além de produzir produtos e 

processos tecnológicos que auxiliem na 

popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(CT&I).  

 

 



 

 

 

TÍTULO: ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE A PRODUÇÃO E 
USO DE LEGUMINOSAS ARBÓREAS NA 
ALIMENTAÇÃO DE OVINOS EM CRIAÇÕES NO 
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Zootecnia do 

ICAT CUR 

COORDENADOR: ANDRE GUSTAVO LEAO 

RESUMO: A ovinocultura vem sendo cada vez mais adotada 

por produtores rurais, como forma de diversificação 

de produção e renda. Entretanto, essa atividade 

ainda é conduzida de forma extensiva, com pouca 

produtividade, principalmente, no período seco do 

ano, devido a baixa disponibilidade e qualidade das 

forragens, resultando em baixa produção e 

mortalidade de animais. Por isso, urge a 

necessidade de fornecer orientações técnicas aos 

criadores de ovinos sobre a alimentação do 

rebanho, para ajudá-los a manter os animais bem 

nutridos, e também a aumentar os índices 

produtivos. A suplementação com uso de 

leguminosas arbóreas é uma opção viável e 

sustentável, uma vez que podem ser produzidas nas 

próprias áreas de criação. Sendo assim, levar aos 

criadores de ovinos informações sobre a produção 

de tais leguminosas, e uso na alimentação dos 

animais, nas formas de feno, silagem, picado in 

natura, banco de proteína, e em sistemas 

silvipastoris, é um dos objetivos dessa proposta. 

Este projeto contará com a participação de 

discentes do Curso de Zootecnia, matriculados na 

disciplina "Caprinocultura e Ovinocultura", e 

daqueles envolvidos com as atividades do grupo de 

estudo em ovinocultura da UFMT/Rondonópolis. Por 

meio de visitas técnicas e realização de palestras e 

demonstrações sobre a produção e uso de 

leguminosas arbóreas na alimentação de ovinos, 



será iniciada a orientação técnica dos produtores, e 

nos meses seguintes será feito o acompanhamento 

técnico, visando avaliar a adoção e sucesso da 

tecnologia difundida, bem como sanar as dúvidas 

sobre o manejo nutricional dos animais, ou de 

quaisquer outras necessidades inerentes a 

ovinocultura que o produtor possa ter. Ao final 

serão elaborados um relatório final, e 

confeccionado folders e uma cartilha contendo 

recomendações técnicas inerentes ao projeto. Os 

resultados também serão apresentados na Semana 

Acadêmica da UFMT e na Mostra de Extensão da 

CODEX/PROCEV, e em outros simpósios e congressos 

na área.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 
COMO INCENTIVO AO INGRESSO E 
PERMANÊNCIA DE JOVENS DO SEXO FEMININO 
NOS CURSOS DE ENGENHARIA 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Tecnológicas CUR 

COORDENADOR: SILMARA BISPO DOS SANTOS 

RESUMO: Este projeto será desenvolvido junto aos estudantes 

da Escola Estadual Joaquim Nunes Rocha e tem 

como objetivo principal proporcionar um aumento 

no número de ingressantes do sexo feminino bem 

como a permanência e formação destas nos cursos 

de engenharia. Diversas atividades serão 

desenvolvidas com a comunidade escolar em 

horários de contra-turno. Palestras serão 

ministradas na escola com o intuito de despertar o 

interesse de estudantes a partir do conhecimento 

sobre o curso e o mercado de trabalho, bem como 

renda salarial do profissional após a formação. 

Além disso, serão ministradas palestras envolvendo 

temas como tecnologia, inovação e 

sustentabilidade. As palestras serão direcionadas a 

todos os estudantes de ensino médio da escola e 

será importante para a divulgação do curso e o 

quanto tem sido importante a atividade de 

engenheiros para a modernização de diferentes 

tecnologias (ex. Sistemas de comunicação, 

transporte, energia entre outros) e fundamentais à 

vida da sociedade moderna.  Após a sequência de 

palestras ministradas nos primeiros meses da 

vigência do projeto, as atividades práticas serão 

desenvolvidas com as estudantes previamente 

inscritas sendo realizadas oficinas nos Laboratórios 

da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus 

Universitário de Rondonópolis.  



 

 



 

 

 

TÍTULO: VISITAS TÉCNICAS ÀS PROPRIEDADES RURAIS 
CADASTRADAS 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Tecnológicas CUR 

COORDENADOR: HELEN FERNANDA BARROS GOMES 

RESUMO: Este projeto se refere a um programa de apoio 

técnico aos ovinocaprinocultores do estado de Mato 

Grosso, já que 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 

comercialização vinha sendo tratada como uma 

atividade secundária, terceária ou até mesmo sem 

fins lucrativos dentro da propriedade. O que 

invariavelmente culminava no descaso com 

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.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO FENOTÍPICO DE 
TOUROS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Tecnológicas CUR 

COORDENADOR: RODRIGO JUNQUEIRA PEREIRA 

RESUMO: Ações que contribuam para o melhoramento 

genético de bovinos são estratégicos para a 

pecuária de corte mato-grossense e brasileira, já 

que contribuirão para que esta cresça em 

competitividade e se torne ambientalmente mais 

eficiente. A produção de carne bovina no Brasil está 

baseada em rebanhos onde as raças zebuínas 

contribuem com cerca de 80% do material genético, 

seja na forma de animais puros ou cruzados. Por 

estar localizado em uma região quente, o estado de 

Mato Grosso possivelmente conta com participação 

superior de zebuínos em seus rebanhos, pois estes 

são animais mais adaptados ao estresse calórico. 

Assim, é de grande interesse do setor produtivo que 

sejam realizadas ações cujo objetivo final seja o 

aumento na produtividade dos rebanhos, objetivo 

particular do estudo proposto. Com este projeto de 

extensão tem-se por objetivos específicos a 

identificação de touros com desempenho superior 

para características de importância econômica na 

pecuária de corte, além de promover um estímulo 

para que os criadores de gado se interessem pela 

área de melhoramento genético e apliquem 

ferramentas desta em seus rebanhos.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: PRODUÇÃO DE MATERIAIS INSTRUCIONAIS 
PARA O ENSINO DE ALGORITMOS 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Sistemas de 

Informação do ICEN CUR 

COORDENADOR: SORAIA SILVA PRIETCH 

RESUMO: Historicamente, nos cursos da área de Computação 

no Brasil, disciplinas de Algoritmos sofre com os 

altos índices de desistência e de reprovação; 

ocorrência esta também observada no curso de 

Sistemas de Informação da Universidade Federal de 

Mato Grosso (UFMT). Nesse sentido, propõe-se a 

construção de material instrucional para o ensino de 

algoritmos, tanto para suprir as necessidades locais, 

quanto para propor soluções alternativas que 

possam ser utilizadas por estudantes e professores 

da área de todo o país.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: RETEC - REVISTA DE EXATAS E TECNOLOGIAS 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Sistemas de 

Informação do ICEN CUR 

COORDENADOR: TATIANA ANNONI PAZETO 

RESUMO: Este projeto visa divulgar novos trabalhos na revista 

online RETEC, com o intuito de disseminar 

informações na área de ciências exatas, enfatizando 

as tecnologias de informação. A periodicidade da 

mesma é anual, sendo que contará com revisores 

externos que se cadastraram como voluntários. 

Outrossim, os trabalhos aceitos são divulgados e 

podem ser acessados pela comunidade acadêmica e 

geral.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: VII SEMANA ACADÊMICA DE ENGENHARIA 
MECÂNICA - SAEMEC 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Tecnológicas CUR 

COORDENADOR: MARCIA MOREIRA MEDEIROS 

RESUMO: A fim de expor a importância da Engenharia em 

projetos de Inovação Tecnológica, propomos o tema 

"Os Desafios e Perspectivas na Engenharia" 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 tecnologias. 

Durante os cinco 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 

evento 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 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. Também neste ano celebramos dez 

anos do início da primeira turma do curso de 

graduação em Engenharia Mecânica da UFMT-

Rondonópolis, em vista disso será feita uma 

retrospectiva da história do curso, de todas as 

dificuldades superadas e avanços conquistados.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: VI CONGRESSO DE COMPUTAÇÃO DO SUL DE 
MATO GROSSO (COMPSULMT 2016) 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Sistemas de 

Informação do ICEN CUR 

COORDENADOR: SORAIA SILVA PRIETCH 

RESUMO: O VI Congresso de Computação do Sul de Mato 

Grosso (COMPSULMT 2016), com tema "Interação 

entre Academia & Indústria", é uma proposta de 

evento nacional com conceito macro, em que 

diversos subeventos deverão ser abrigados. Os 

subeventos são os seguintes: VII Escola Regional de 

Informática - Mato Grosso (ERI-MT), VII Dia do 

Blender, V Maratona de Programação, II Encontro 

de Sistemas de Informação (ENSI), I Feira de 

Recrutamento e I Mostra de Trabalhos de Ensino, 

Pesquisa e Extensão. O tema central do Congresso 

será tratado ao longo da semana nas palestras, nos 

debates e nos minicursos ofertados pelos 

subeventos.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: WORKSHOP DE PRODUTOS OVINOS E 
CAPRINOS 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Tecnológicas CUR 

COORDENADOR: HELEN FERNANDA BARROS GOMES 

RESUMO: O projeto visa divulgar técnicas de criação, manejo 

adequado, produção e comercialização de produtos 

ligados a cadeia produtiva ovina e caprina no Mato 

Grosso.  São previstas a realização de palestras, que 

abordem temas ligados a esses assuntos e à 

melhoria do sistema de produção como um todo.  

 

 

 


