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TÍTULO: DIFUSÃO DA COTURNICULTURA E SEUS PRODUTOS NA REGIÃO 
METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: FAMEV 

COORDENADOR: HEDER JOSE DAVILA LIMA - DOCENTE 

RESUMO: O seguinte projeto almeja a promoção da coturnicultura na região 
Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, visando o incremento 
nutricional das famílias que serão assistidas bem como o aumento 
da renda das mesmas. Para isso serão confeccionadas cartilhas com 
informações técnicas como forma de fornecer o pacote tecnológico 
para a criação das codornas e beneficiamento dos ovos. Serão 
promovidos dias de campo e cursos na forma de treinamento e troca 
de experiências, estabelecendo vínculo participativo entre 
produtores e universidade, por meio de atividades de extensão, com 
o objetivo de transferir e receber informações e aproximar a 
comunidade acadêmica e os conhecimentos gerados por ela, aos 
produtores/pecuaristas ligados a Agricultura Familiar da região. 

 

TÍTULO: GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIIOS ACADÊMICOS DO 
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO (CÓPIA) 04-02-2014 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: IC 

COORDENADOR: CARLOS UESLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA - DOCENTE 

RESUMO: Este projeto visa gerenciar e orientar alunos de graduação na 
organização, manutenção e gerenciamento de laboratórios de 
informática que apresentam um intenso uso, como no caso dos 
laboratórios do Instituto de Computação. O projeto visa apresentar, 
de forma prática, os desafios de segurança impostos em ambientes 
de laboratório utilizados por usuários de elevado nível técnico. O 
projeto também visa facilitar o gerenciamento das plataformas de 
execução dos computadores, de forma a atender aos docentes e 
discentes, oferencendo uma infraestrutura robusta para utilização 
em todas as disciplinas ministradas no Instituto de Computação que 
necessitam de aulas práticas em laboratórios de informática. 
Ademais, deseja-se atender os requisitos necessários para ministrar 
cursos de capacitação oferecidos pela Universidade que utilizam a 
infraestrutura de laboratório de informática do Instituto de 
Computação. 

 

TÍTULO: INSPEÇÃO LEGAL: GRUPO DE TRABALHO E ESTUDO 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICS/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: ANGELO POLIZEL NETO - DOCENTE 

RESUMO: O Projeto 'Inspeção Legal' tem como objetivo estimular entre os 
acadêmicos de medicina veterinária o estudo e o conhecimento em 
Inspeção de Produtos de Origem Animal, bem como desenvolver 
atividades de extensão e pesquisas na área. Além de proporcionar 
rotina de avaliação da qualidade dos produtos de origem animal, 



comercializado no mercado regional, a fim de desenvolver trabalhos, 
instruir e divulgar para população o real papel do médico veterinário 
na segurança dos alimentos. 

 

TÍTULO: DEFINIÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM FERRAMENTAS DE AUTOMAÇÃO 
PARA GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: IC 

COORDENADOR: NILTON HIDEKI TAKAGI - DOCENTE 

RESUMO: No cenário atual, ter a informação precisa no momento correto é 
fundamental para a tomada de decisão e crescer de forma 
sustentável e organizada é essencial para a sobrevivência de 
qualquer instituição de alta qualidade. Focando na excelência, 
buscamos nesse projeto definir uma ferramenta open source de 
gerenciamento de projetos através de seleção com testes e análises 
de aderência a metologia utilizada atualmente no Instituto de 
Computação e no Escritório de Inovação Tecnológica da UFMT. 
Baseados nas boas práticas institucionalizadas pelo PMI (Project 
Management Institute) no que se refere ao gerenciamento de 
projetos, esse projeto de extensão visa construir o alicerce com o que 
há de mais novo relacionado a tecnologia envolvendo discentes, no 
qual estarão atuando em vivência prática e evoluindo com 
experiências em gerenciamento de projetos. A proposta após a 
implantação é que seja construída um benchmarking em 
gerenciamento de projetos, podendo ser disseminado melhorando a 
qualidade e reduzindo custos em qualquer tipo de projeto. 

 

TÍTULO: PROGRAMA DE EXTENSÃO EM SANIDADE BOVINA EM GRANJAS LEITEIRAS 
DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE – MANEJO HIGIÊNICO DE 
ORDENHA (CÓPIA) 13-03-2014 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICS/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: BRUNO GOMES DE CASTRO - DOCENTE 

RESUMO: A cadeia produtiva do leite deverá se ajustar às novas normas 
impostas pelo Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite 
(PNMQL), Instrução Normativa 51, regulamentado pelo Ministério 
da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) e mais 
recentemente à IN 62 que, entre outras medidas, prevê a coleta 
granelizada. Neste sistema, o produto in natura permanecerá 
refrigerado até sua coleta e transporte por caminhões-tanques 
isotérmicos.  Como nesse processo a coleta se dará a cada dois dias, 
será imperativo melhorar a qualidade do leite na sua origem, ou 
seja, na ordenha. Certamente os pequenos produtores, integrados 
aos circuitos formais do complexo agroindustrial do leite serão 
fortemente afetados neste processo e deverão ser dele excluídos, 
caso não se associem de modo a, coletivamente, tornarem-se 
grandes fornecedores para a indústria.  Desta forma a sobrevivência 
do pequeno produtor de leite, implica em que ele, além de produzir a 
baixo custo, terá que ser capaz de ofertar um produto de melhor 



qualidade. Com este objetivo, um sistema de ordenha higiênica, de 
baixo custo,  será divulgado a partir de Dias de campo, em parceria 
com a Secretaria de Agricultura, em Comunidades Agrícolas do 
município de Ipiranga do Norte (MT), com a intenção de se divulgar e 
treinar os produtores rurais do referido município. 

 

TÍTULO: PROJETO LEITE LIMPO - PROGRAMA DE EXTENSÃO EM SANIDADE BOVINA 
EM GRANJAS LEITEIRAS DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE – 
BRUCELOSE BOVINA 13-03-2014 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICS/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: BRUNO GOMES DE CASTRO - DOCENTE 

RESUMO: Este projeto é uma sequência do projeto desenvolvido a partir do 
ano de 2009, onde foi realizado um levantamento clínico-
epidemiológico e etiológico da mastite bovina em rebanho de 
comunidade agrícola de Sinop. Seguindo o Projeto Leite Limpo, um 
dos pontos de relevância atualmente são doenças de importância 
econômicas sanitárias como a brucelose. A brucelose é uma doença 
infecto-contagiosa crônica comum a diversas espécies animais,sendo 
de grande importância na pecuária bovina de leite. O animal 
infectado é a principal fonte de infecção para o homem e outros 
animais. Objetiva-se com este estudo realizar um levantamento 
soro-epidemiológico da brucelose nos rebanhos bovinos leiteiros e 
assentamentos rurais, localizados no município de Ipiranga do Norte 
- MT. Serão coletadas amostras do leite bovino produzido nas 
propriedades , além da aplicação de um inquérito epidemiológico 
frente aos produtores da referida localidade. Além disso, será feita 
uma divulgação do Plano Nacional de Controle e Erradicação da 
Brucelose e Tuberculose Animal (PNCEBT) junto aos produtores rurais 
destas comunidades, afim de que todos conheçam e se familiarizem 
com as normas deste Plano Nacional e tenham consciência da 
necessidade da vacinação dos animais e controle na vigilância 
epidemiológica desta enfermidade. 

 

TÍTULO: CLÍNICA FITOPATOLÓGICA  

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICAA/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: SOLANGE MARIA BONALDO - DOCENTE 

RESUMO: A Clínica Fitopatológica surgiu pela necessidade de atendimento à 
solicitações de diagnose de doenças de plantas feitas por produtores, 
consultores e pesquisadores. A identificação correta de uma doença 
biótica ou abiótica é de fundamental importância para a assistência 
técnica e para o produtor rural. Neste projeto os acadêmicos irão 
realizar a diagnose (identificação em laboratório do agente causal 
da doença) de amostras sintomáticas recebidas de diversas 
propriedades da região norte de Mato Grosso, para que medidas de 
controle possam ser recomendadas corretamente aos produtores 
que, na maioria das vezes, carecem de assistência técnica.  Materiais 
livres de deterioração como folhas, colmos, raízes, panículas e 



espigas, serão catalogados e guardados. Após os fitopatógenos 
serem isolados, em cultura pura, estes serão preservados com o 
auxílio de diferentes técnicas (coleção denominada de micoteca, no 
caso de fungos fitopatogênicos), para que possam ser utilizados em 
aulas práticas e, também, para a obtenção de materiais para 
utilização em projetos de pesquisa. As atividades desenvolvidas a 
campo serão fundamentais para uma maior proximidade da 
universidade e seus acadêmicos principalmente com produtores, 
técnicos e outros interessados da região. 

 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA ALIMENTAR FAMILIAR DE 
RONDONÓPOLIS E REGIÃO 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICHS/CUR 

COORDENADOR: DJALMA ADÃO BARBOSA JÚNIOR - DOCENTE 

RESUMO: A transformação da produção agropecuária alimentar em produtos 
de maior valor agregado, como alimentos processados, eleva a 
renda dos agricultores, pois possibilita a participação destes 
agricultores em outros mercados, podendo também contribuir com a 
promoção da segurança alimentar e nutricional tanto dos próprios 
produtores quanto da sociedade em geral.    Dessa forma, este 
projeto de extensão tem como objetivo geral contribuir para o 
desenvolvimento agrícola sustentável dos agricultores familiares da 
Região de Rondonópolis. Para tanto, pretende-se auxiliar os 
agricultores familiares na prospecção de oportunidades de negócio 
relacionados à agroindústria alimentar familiar e quanto às fontes 
de financiamento disponíveis, fomentando a capacidade 
empreendedora dos mesmos; auxiliar os agricultores familiares da 
elaboração de um projeto de viabilidade econômica para um 
empreendimento agroindustrial; capacitar os agricultores familiares 
em Boas Práticas de Fabricação; auxiliar na adequação da futura 
unidade industrial em relação às normas sanitárias e ambientais que 
devem ser atendidas para que o produto possa ser colocado no 
mercado; e sensibilizá-los quanto aos hábitos alimentares saudáveis.   
Para tanto é utilizada uma abordagem interdisciplinar, envolvendo 
conhecimentos teóricos e empíricos discutidos nos cursos de 
economia, geografia, engenharia agrícola e ambiental, tecnologia de 
alimentos e nutrição.    

 

TÍTULO: ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA A PRODUTORES RURAIS PARA O DIAGNÓSTICO 
ANATOMOPATOLÓGICO DE DOENÇAS DE ANIMAIS DE PRODUÇÃO E 
EQUINOS NA REGIÃO NORTE DE MATO GROSSO 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICS/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: FERNANDO HENRIQUE FURLAN GOUVÊA - DOCENTE 

RESUMO: Em caso de surto de doenças em animais haverá deslocamento dos 
pesquisadores para o local, onde será efetuado levantamento de 
dados epidemiológicos, exame clínico em animais doentes e, quando 
necessário, realização de necropsia e coleta de amostras para 



análise.    As amostras de tecidos de animais procedentes de 
necropsias serão cadastradas e processadas para exame histológico 
e serão observadas em microscopio optico. Quando necessário, as 
amostras serão enviadas ao laboratório de microbiologia para 
isolamento microbiológico e/ou realização de técnicas moleculares 
ou para o laboratório de química para exames toxicológicos.     Os 
resultados serão enviados aos responsáveis pela propriedade onde 
ocorreu o surto para tomada de medidas profiláticas.    Palestras 
sobre as principais enfermidades diagnosticadas serão organizadas 
de acordo com a solicitação dos proprietários e/ou sindicatos rurais. 

 

TÍTULO: COLÓQUIO 'DIREITO AGRÁRIO E CRISE DA MODERNIDADE' 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: FD 

COORDENADOR: MARCOS PRADO DE ALBUQUERQUE - DOCENTE 

RESUMO: A proposta consiste na promoção de um Colóquio organizado pela 
Coordenação do Mestrado em Direito Agroambiental da Faculdade 
de Direito da UFMT. Será ministrado pelo Prof. Dr. Lucas Abreu 
Barrosos que debaterá o tema 'Direito Agrário e a crise da 
modernidade'. Realizar-se á no dia 28 de abril de 2014 às 19 horas na 
sala 06 da Faculdade de Direito da UFMT. 

 

TÍTULO: REESTRUTURAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DE OVINOS NO MATO GROSSO - 
FASE 1: DIAGNÓSTICO DA PRODUÇÃO 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: FAMEV 

COORDENADOR: MARIA FERNANDA SOARES QUEIROZ CEROM - DOCENTE 

RESUMO: A reestruturação da cadeia produtiva de ovinos será baseada no 
diagnostico da ovinocultura no Estado do Mato Grosso e, a partir 
desse levantamento, será proposta a capacitação de pessoas para 
atuar na ovinocultura, além de iniciativas para a comercialização dos 
produtos da ovinocultura.  Diante à grande potencialidade do Estado 
do Mato Grosso em produzir insumos para a alimentação humana e 
animal e a crescente demanda por alimentos de origem proteica pela 
população, a produção de ovinos torna-se competitiva e em muitos 
casos vantajosa em relação a produção de bovinos. Por se tratar de 
animais de menor porte, consequentemente com menor consumo 
diário de alimentos e ocupação de menor espaço físico, os ovinos 
podem ser criados tanto por grandes produtores quanto por 
pequenos produtores.  Hoje a produção de ovinos no Estado é 
insuficiente para atender a demanda por esta carne, todavia, os 
produtores não possuem uma Associação fortalecida e atuante para 
que possam organizar as etapas da cadeia produtiva e desta 
maneira ampliar sua produção. Devido a este fato este projeto será 
desenvolvido em parceria com a Associação Matogrossense dos 
Criadores de Ovinos e Caprinos (OVINOMAT), para que ambos, a 
ovinocultura e a OVINOMAT possam crescer concomitantemente.  
Através dos dados já existentes na base da Associação e demais 
dados que serão coletados sobre o rebanho e produtores de ovinos, 



pretende-se diagnosticar os principais problemas da ovinocultura no 
Estado de Mato Grosso e então proceder-se às atividades de 
capacitação, pesquisa e transferência de conhecimentos pelos 
profissionais da UFMT aos produtores.    

 

TÍTULO: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA PRODUÇÃO DE 
LEITE COM QUALIDADE EM PROPRIEDADES LIGADAS À AGRICULTURA 
FAMILIAR 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: FAMEV 

COORDENADOR: MARINALDO DIVINO RIBEIRO - DOCENTE 

RESUMO: O perfil da agricultura familiar é essencialmente distributivo e seus 
sistemas produtivos, aliados à maleabilidade de seu processo 
decisório, trazem imensas vantagens comparativas sob o prisma 
ambiental. Por isso, os benefícios de uma estratégia de 
desenvolvimento rural que dê prioridade à promoção dessa classe de 
produtor ou agricultor são importantíssimos. Logo a transferência de 
tecnologias apropriadas à agricultura familiar é parte do processo de 
desenvolvimento. Para tanto construiu-se o projeto em resposta à 
demanda identificada, o qual será realizado entre os meses de maio 
a dezembro de 2014, no município de Santo Antônio do Leveger, 
Mato Grosso, em seis fases: 1) seleção de cinco a dez produtores e 
suas respectivas propriedades para execuação do projeto em 
parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura; 2) treinamento 
dos bolsistas quanto a metodologia de abordagem e procedimentos 
de coleta de informações de produtores rurais; 3) análise in locu da 
produção de leite praticada pelos produtores pertencentes à 
agricultura familiar para identificação dos procedimentos usados no 
manejo da ordenha nos dias de hoje; 4) capacitação dos produtores 
de leite para produção de leite com qualidade; 5) seleção e aplicação 
de tecnologias apropriadas ao manejo da ordenha para obtenção de 
leite de qualidade a partir da discussão dialógica com os produtores; 
6) avaliação dos resultados obtidos pela aplicação das tecnologias 
selecionadas adotadas. 

 

TÍTULO: ASSISTÊNCIA ZOOTÉCNICA NA CRIAÇÃO DE GALINHAS E SUÍNOS CAIPIRAS  

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICAT/CUR 

COORDENADOR: ALESSANDRO BORGES AMORIM - DOCENTE 

RESUMO: O mercado alternativo de criação de galinhas e suínos caipiras é uma 
fonte extra de renda para o pequeno criador e produtor rural. Nesse 
contexto, o Projeto de Extensão aplicado à assistência zootécnica e 
aos criadores rurais vem fortalecer as ações de extensão dos 
professores do Curso de Zootecnia do ICAT/CUR/UFMT.  O incentivo 
à avicultura e a suinocultura caipira familiar, com o uso de 
tecnologias específicas e assistência técnica, garantirá suporte aos 
produtores, proporcionando uma maior sustentabilidade no meio de 
produção.  A criação de aves e suínos, serão em sistema semi-
intensivo, sendo que as galinhas ficarão soltas durante o dia e 



recolhidas no período da noite, considerado esse manejo ideal para a 
produção de alimentos saudáveis e sustentáveis. Já os suínos serão 
acompanhados nas pocilgas, observado o conforto térmico, a 
alimentação e a reprodução dos animais, visando melhorar o 
desenvolvimento da criação e proporcionar melhor eficiência no 
sistema.    Os bolsistas realizará treinamentos e orientações aos 
agricultores familiares quanto ao manejo ambiental, alimentar e 
sanitário dos animais. A Assistência Zootécnica será prestada por 
meio de visitas aos estabelecimentos rurais, sendo a principal 
atividade.     

 

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

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICAT/CUR 

COORDENADOR: DENISE ROCHA AYRES - DOCENTE 

RESUMO: O estado de Mato Grosso se destaca como grande produtor de 
peixes nativos o que é favorecido devido ao clima favorável, terrenos 
apropriados e abundância de água. A região de Rondonópolis 
apresenta inúmeros pequenos proprietários rurais que se arriscam 
na produção de peixes, impulsionados pela ideia de lucro fácil e 
rápido. Entretanto a ausência de um auxilio profissional, que 
direcione o sistema produtivo no sentido de orientar a implantação 
da piscicultura, ensinar o manejo diário correto, e ainda encontrar as 
melhores oportunidades de comercialização, faz com que grande 
parte desses produtores acabem abandonando a atividade.  A 
proposta de um projeto de extensão que venha suprir as 
necessidades em informação e orientação desses pequenos 
produtores tornando viável e rentável seu sistema de produção é de 
grande relevância.  Nesse sentido, o Projeto Assistência Técnica e 
Extensão aos pequenos Piscicultores da região de Rondonópolis irá 
suprir essa lacuna, pois contribuirá  com a redução de custos das 
atividades de cultivo de peixes e consequentemente potencializará 
seus lucros, por meio  da capacitação de piscicultores e seus 
funcionários e  organização da cadeia produtiva de peixes. 

 

TÍTULO: ASSISTÊNCIA ZOOTÉCNICA AOS CRIADORES DE CABRAS E OVELHAS NA 
ZONA RURAL DE RONDONÓPOLIS, MT 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICAT/CUR 

COORDENADOR: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - DOCENTE 

RESUMO: As criações de cabras e ovelhas na região sul de Mato Grosso tem 
aumentado significativamente, e com isso a necessidade de prestar 
assistência zootécnica aos criadores desses animais possibilita aos 
estudantes do curso de Zootencia uma vivência prática na aplicação 
de conhecimento técnico, bem como o exercício da extensão 
universitária. Nos últimos anos foram desenvolvidos projetos com 
ovinos e com caprinos separadamente, durante os quais foi possível 
fazer levantamento das demandas ás referentes a criações de cabras 



e ovelha. Isso permitiu a identificação de propriedades que 
aceitaram as orientações dos nossos estudantes quanto ao manejo 
alimentar, sanitário e reprodutivo dos seus animais, com a 
supervisão e orientação dos professores da UFMT. Estes criatórios 
são carentes e quase não adotam às tecnologias disponíveis, que 
possam contribuir com aumento da renda familiar, bem como não 
recebem orientação que possam agregar valor aos produtos leite e 
carne. Neste sentido, os alunos extensionistas, devidamente 
treinados deverão orientar os criadores de cabras e ovelhas quanto à 
escolha de animais para a reprodução, ao uso de alimentos, no 
planejamento sanitário (controle estratégico de endo e ectoparasitos 
e higiene da ordenha) e na construção de instalações específicas 
para pequenos ruminantes. 

 

TÍTULO: DIMENSIONAMENTO DE TANQUES DE PISCICULTURA 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: FAMEV 

COORDENADOR: PEDRO KAISER - DOCENTE 

RESUMO: O presente projeto propõe a 'dimensionar' e acompanhar a execução 
da construção de 1 tanque de piscicultura em 18 pequenas 
propriedades rurais na comunidade da região de  Morrinhos no 
Municipio de Santo Antônio do Leverger - MT, com características de 
agricultura familiar, sendo estas selecionadas pela Secretaria 
Municipal de Agricultura do município. Estes tanques terão 
aproximadamente 0,5 ha de lamina d'agua, com profundidade de 2 
metros, objetivando a exploração de peixes em cativeiro, para 
aumento da renda familiar da propriedade 

 

TÍTULO: DIVULGAÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE DO MEL E BOAS PRÁTICAS 
APÍCOLAS 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICNHS/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: CARMEN WOBETO - DOCENTE 

RESUMO: A apicultura é uma atividade que engloba a conservação ambiental, 
além de seu apelo social pela geração de trabalho e renda. Na região 
norte de Mato Grosso a apicultura é informal devido a 
comercialização da maioria dos seus produtos não apresentarem 
selos de inspeção exigidos pelo órgão que regulamenta está 
atividade econômica em território nacional, ou seja o Ministério de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Contudo, os 
apicultores da região estão organizados em Associações e em fase de 
implantação de uma Cooperativa. Logo faz-se necessário o 
conhecimento dos métodos de controle de qualidade dos produtos 
desta Cooperativa. Devido a isto, nesta proposta serão realizados 
cursos de controle de qualidade e suas relações com as boas práticas 
apícolas para os apicultores de região norte de Mato Grosso, assim 
como a mesma temática será abordada para acadêmicos de curso 
relacionados a área de Ciências Agrárias em dois campus da UFMT, 
Sinop e Araguaia, para que os mesmos sejam multiplicadores 



potenciais na implantação das boas práticas apícolas, atividade que 
auxilia na garantia da segurança alimentar dos produtos apícolas.  

 

TÍTULO: AVALIAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE 
BOVINOS DE LEITE (CÓPIA) 07-03-2012 (CÓPIA) 07-03-2013 (CÓPIA) 31-03-
2014 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICAA/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: ANDRÉ SOARES DE OLIVEIRA - DOCENTE 

RESUMO: Embora o Estado de Mato Grosso (MT) ocupe a décima posição na 
produção nacional de leite, com 2,7% da produção total no ano de 
2009 (IGBE, 2011), em razão da extensão territorial, vocação 
regional, disponibilidade de grãos, dentre outras vantagens, 
apresenta-se como uma das regiões com maior potencial expansão 
econômica e sustentável da produção de leite no Brasil.    O Estado 
experimenta notável expansão na produção de leite mediante 
ampliação da assentamentos rurais. Todavia, a sustentabilidade da 
produção de leite depende dentre outros fatores do acesso aos 
produtores de tecnologias adequadas à realidade local e práticas 
gerenciais que permitam aumentar a renda familiar.   Objetiva-se 
com este projeto fornecer assitência técnica e gerencial à grupos de 
produtores de leite na Região Norte de Mato Grosso, por meio de 
acompanhamento mensal da atividade por estudantes de graduação 
em zootecnia sob supervisão de professores da UFMT/Campus Sinop,  
 

 

TÍTULO: FORMAÇÃO BÁSICA EM COMPUTAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS 

MODALIDADE: PROGRAMA 

UNIDADE: ICEN/CUR 

COORDENADOR: WAINE TEIXEIRA JÚNIOR - DOCENTE 

RESUMO: A proposta de ações para o letramento digital e de criação de 
mecanismos para melhorar o acesso à informática e aos recursos 
digitais pela população é responsabilidade de todos os segmentos da 
sociedade, incluindo-se neles as instituições de ensino, especialmente 
aquelas que promovem a formação acadêmica, como é o caso do 
Campus da UFMT, que oferece o curso de Sistemas de Informação.    
O presente programa tem como objetivo levar cursos de formação 
em informática para alunos e comunidade de escolas estaduais e da 
Universidade Federal de Mato Grosso - Campus Rondonópolis.     
Pretende-se levar os alunos a conhecerem a área da Ciência da 
Computação e suas tecnologias em hardware, software e linguagem 
de programação.     Os cursos serão estruturados em:   - Inclusão 
Digital para pessoas adultas, cujo público alvo serão pessoas da 
comunidade que frequentam os cursos do Núcleo de Estudos da 
Terceira Idade da UFMT/Rondonópolis e demais pessoas 
interessadas    - Hardware básico e linguagem de programação para 
alunos do ensino médio de escolas estaduais do município de 
Rondonópolis.    Pretende-se também realizar palestras informativas, 
cujo objetivo principal será divulgar a Ciência da Computação para 



alunos do Ensino Médio, tendo como alvo principal o público 
feminino, destacando o papel da mulher na história da computação 
e incentivando a participação feminina nos cursos da área da 
computação. 
 

 

TÍTULO: CURSOS DE INCLUSÃO DIGITAL  - INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO (CÓPIA) 
11-03-2014 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICET / CUA 

COORDENADOR: LIVIA LOPES AZEVEDO - DOCENTE 

RESUMO: O ensino da logica de programação é um desafio, assim como a sua 
aprendizagem. Quando falamos de lógica de programação estamos 
falando do raciocínio que as pessoas precisam desenvolver para 
resolver um problema de processamento de dados.   Esta ação de 
extensão é composta por dois cursos de introdução à programação 
visando a disseminação dos conceitos fundamentais da programação 
de alto nível.   O público da proposta são os jovens do ensino médio 
da rede pública de ensino, bem como seus docentes; os acadêmicos 
da UFMT e de instituições de ensino superior da região.    A proposta 
tem como objetivo disseminar o conhecimento e o treinamento dos 
participantes com a técnica de programação de tarefas que podem 
ser executadas de modo sistemático por um computador. Além disso, 
esse conhecimento é imprescindível para a realização de trabalhos 
acadêmicos e inserção no setor profissional, independente de área 
de formação.  As vagas destinadas aos estudantes do ensino médio 
tem como objetivo desenvolver o raciocínio lógico e o método de 
instruir um computador para executar tarefas. Além disso, divulgar o 
Curso de Ciência da Computação e uma das atividades 
desempenhadas pelo profissional da área, uma vez que esses estão 
em fase de escolha de curso de graduação.    As vagas reservadas 
para os técnicos administrativos tem como objetivo instruí-los com 
relação à programação. Para os discentes de graduação e 
comunidade em geral, o objetivo é difundir o uso da programação 
como uma forma de automatizar tarefas rotineiras e desenvolver o 
raciocínio lógico.  

 

TÍTULO: PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO CALOURO - 2014 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: FAET 

COORDENADOR: WALKYRIA KRYSTHIE ARRUDA GONÇALVES MARTINS - DOCENTE 

RESUMO: O Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica da 
Universidade Federal de Mato Grosso (PET-Elétrica UFMT) realiza o 
Projeto de Integração do Calouro 2014 destinado, prioritariamente, 
aos alunos ingressantes ao Curso de Engenharia Elétrica. O evento 
terá início no dia 04 de Junho de 2014 e término no dia 13 de 
Fevereiro de 2015. Este projeto ocorrerá em duas edições, a edição 
de 2014/1 (7ª Edição) será do dia 04 de Junho de 2014 ao dia 26 de 
Julho de 2014 e a edição de 2014/2 (8ª edição) será no segundo 



semestre letivo do ano de 2014 (a data ainda não foi definida, será 
adicionada no relatório). Cada edição contará com mini aulas 
práticas e teóricas de algumas matérias específicas do curso de 
Engenharia Elétrica, a apresentação do grupo PET-Elétrica/UFMT, 
Gincana com os calouros, Oficina de Arduino, Palestra com 
Engenheiros Eletricistas e visita técnica à Usina Hidrelétrica de 
Manso, de acordo com a programação. Espera-se que este projeto 
promova a integração do aluno com a própria Universidade 
despertando o interesse sobre alguns importantes pontos da 
Engenharia Elétrica. 

 

TÍTULO: MINICURSO DE ATPDRAW 5.7 - 2014 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: FAET 

COORDENADOR: WALKYRIA KRYSTHIE ARRUDA GONÇALVES MARTINS - DOCENTE 

RESUMO: O Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica da 
Universidade Federal de Mato Grosso (PET-Elétrica UFMT) realiza o 
Minicurso ATPDraw 5.7 (Alternative Transient Program) destinado 
aos alunos que estão cursando ou já cursaram a disciplina de 
Eletricidade e Magnetismo do Curso de Engenharia Elétrica e 
também aos alunos da comunidade externa que estão cursando ou 
já cursaram alguma disciplina sobre Eletricidade ou Circuitos 
Elétricos. Esta 7ª edição do minicurso terá início no dia 07 de Junho e 
se estenderá até o dia 26 de Julho de 2014, contando com aulas 
presenciais ministradas pelos próprios integrantes do PET-Elétrica no 
Laboratório de Informática FAET/UFMT,nos sábados (das 07:30 às 
11:30h) do referido período. Espera-se que esse curso faça o aluno 
aprender um pouco mais detalhadamente sobre o software ATPDraw 
e algumas de suas funções, relacionando-o ao ambiente profissional 
por meio de aplicações práticas, ampliando seus conhecimentos 
sobre algumas disciplinas que serão ministradas no decorrer do 
curso.   

 

TÍTULO: BANCO DE CÉLULAS TUMORAIS DA UFMT/SINOP: MANUTENÇÃO DE 
LINHAGENS DE CÉLULAS TUMORAIS (CÓPIA) 09-04-2013 (CÓPIA) 02-05-2014 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICS/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: LINDSEY CASTOLDI - DOCENTE 

RESUMO: O Projeto de Extensão 'Banco de Células Tumorais da UFMT/Sinop: 
manutenção de linhagens de células tumorais' foi desenvolvido com 
o objetivo de manter as linhagens de células tumorais, 
anteriormente utilizadas em projetos de pesquisa, preservando suas 
características e viabilidade para que possam estar disponíveis para 
novos projetos. Atualmente, realizamos a manutenção da linhagem 
tumoral de Ehrlich, melanoma B16 e células de câncer de mama  
MCF-7 e esperamos que ao longo dos anos possamos contar com um 
roll variado de linhagens tumorais.    

 



TÍTULO: FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO QUALITATIVO DE PROCESSOS DE 
SUPORTE AOS USUÁRIOS DE TI (CÓPIA) 10-03-2014 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: REITORIA 

COORDENADOR: JOSÉ ROBERTO TEMPONI DE OLIVEIRA - DOCENTE 

RESUMO: O projeto busca desenvolver ações conjuntas com a área de 
Tecnologia da Informação do TCE-MT que envolvam cursos de 
capacitação, elaboração de diagnósticos, estágio, disponibilização de 
serviços especializados, com vistas à melhoria dos indicadores 
definidos no Plano Diretor de Tecnologia da Informação do TCE-MT. 

 

TÍTULO: FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO QUALITATIVO DE PROCESSOS DE 
GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: REITORIA 

COORDENADOR: PATRICIA CRISTIANE DE SOUZA - DOCENTE 

RESUMO: Este projeto busca desenvolver ações conjuntas com a área de 
tecnologia de informação do TCE-MT que envolve a  elaboração de 
diagnóstico, a realização de workshop, a realização de cursos de 
capacitação e a contratação de serviços especializados, com o uso de  
metodologia adequadas ao modelo de negócio do TCE-MT.     A 
proposta é capacitar a equipe de TI do TCE na visão e na utilização 
da arquitetura Institucional, de forma a estruturar logicamente  os 
processos e sistemas de informação e adequá-los aos objetivos 
propostos no Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI do 
TCE-MT.     As atividades serão realizadas de acordo com o 
cronograma de atividades previsto, visando alinhar os trabalhos às 
melhores práticas, bem como correções apontadas sobre as 
atividades desenvolvidas pela STI do TCE-MT.     As diretrizes e os 
resultados serão comunicados entre a UFMT e a STI do TCE-MT, de 
forma colaborativa.  Reuniões semanais e mensais acontencerão 
para alinhar e organizar os requisitos apontados para cada passo 
seguinte do projeto. 

 

TÍTULO: FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO QUALITATIVO DE PROCESSOS DE 
INFRAESTRUTURA E REDES 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: REITORIA 

COORDENADOR: NELCILENO VIRGÍLIO DE SOUZA ARAÚJO - DOCENTE 

RESUMO: Uma política de gestão de riscos de TI desempenha um papel 
importante nas organizações, pois busca propor controles de 
segurança da informação para tratar e mitigar os riscos existentes 
no gerenciamento dos ativos destas instituições. Isso é realizado por 
meio da identificação das ameaças, vulnerabilidades e riscos 
associados à segurança da informação e a aplicação na instituição 
da metodologia de gestão e análise de riscos da norma NBR 27005.    
Quando se foca no objeto de trabalho desse projeto, no caso: a área 
de TI do TCE-MT, percebe-se a necessidade eminente da aplicação 



desta metodologia de gestão e análise de riscos para a proteção dos 
ativos desta instituição.    O Curso é uma forma de garantir serviços 
de tecnologia da informação,mediante soluções que melhorem os 
indicadores de qualidade das áreas de suporte técnico remoto e  
presencial, análise e desenvolvimento de sistemas, e infraestrutura 
do ambiente computacional do TCE/MT    O colaborador do TCE-MT 
ao término da carga horária(40hs) do curso Gestão de Riscos de TI, 
deverá ter o  domínio para propor controles de segurança da 
informação para tratar e mitigar os riscos na sua organização.   

 

TÍTULO: O USO DE AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM NO CONTEXTO DA PÓS-
GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: REITORIA 

COORDENADOR: ALEXANDRE M. DOS ANJOS - DOCENTE 

RESUMO: A Secretaria de Tecnologia da Informação e da Comunicação, 
vislumbrando a necessidade do conhecimento, aprendizado e 
utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC’s) no 
âmbito educacional, propõe o curso “O uso de Ambiente Virtual de 
Aprendizagem e no contexto da Pós-Graduação Stricto Sensu”, a fim 
de oportunizar a coordenadores e professores da Pós-Graduação 
Stricto Sensu da UFMT conhecimentos a cerca  dos Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem e,  de forma que esses recursos  possam 
ser utilizados em sua prática pedagógica. A oferta do curso tem 
como finalidade capacitar 100 coordenadores e docentes para 
utilização dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, objetivando 
agregar valor à prática docente, onde seus reflexos sejam revertidos 
nas estratégias de ensino aprendizagem da modalidade presencial, 
possibilitando que discentes da Instituição possam usufruir dos 
contextos da educação virtual.  

 

TÍTULO: OFICINA DE ARDUINO 2014/1 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: FAET 

COORDENADOR: WALKYRIA KRYSTHIE ARRUDA GONÇALVES MARTINS - DOCENTE 

RESUMO: O Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica da 
Universidade Federal de Mato Grosso (PET-Elétrica UFMT) realiza a 
Oficina de Arduino destinada aos alunos que já tenham concluído a 
disciplina de Linguagem e Técnicas de Programação do Curso de 
Engenharia Elétrica. A oficina contará com aulas presenciais 
ministradas pelos próprios peteanos nas dependências da FAET, no 
período pré-estabelecido. Espera-se que a oficina de Arduino 
introduza conceitos e novos saberes sobre o microcontroladores 
Arduino e suscite, no participante, a vontade de conhecer mais sobre 
o assunto. Para tanto, os participantes farão uso de materiais 
didáticos e serão direcionados para que saibam os melhores locais 
para se procurar informações relevantes a fim de aprofundar o 
conhecimento. Na oficina, haverá uma abordagem que integra 
teoria e , principalmente, prática. Assim, será utilizado DataShow, 



além de diversos dispositivos eletrônicos e o microcontrolador 
Arduino.  

 

TÍTULO: VI DIA DO BLENDER 2014 RONDONÓPOLIS 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: ICEN/CUR 

COORDENADOR: ROGER RESMINI - DOCENTE 

RESUMO: O Blender é uma ferramenta para criação de objetos e ambientes 3D, 
animação, edição de vídeo (incluindo efeitos especiais) e 
desenvolvimento de simulações e jogos. É um software livre, 
gratuito, multiplataforma, reconhecido mundialmente e tem no 
Brasil uma das comunidades mais ativas de artistas e 
desenvolvedores.    A portabilidade, agilidade, baixo custo, 
atualizações constantes e comunidade ativa e acolhedora, aliadas a 
uma interface nova e aprimorada são os principais atrativos. Estas 
características possibilitam inserir o software em setores como artes, 
ciências, saúde, tecnologia e educação, tanto no meio acadêmico 
como no mercado de trabalho (ou indústria).    O evento está na 
sexta edição do encontro regional de usuários do Blender com 
palestras de nomes reconhecidos nacionalmente, mas com forte 
apelo a conquista de novos usuários com oficinas introdutórias 
direcionadas a pesquisadores, artistas, desenvolvedores e 
profissionais de diversas áreas do mercado. Até hoje é o único evento 
de Blender do estado de Mato Grosso e já produziu frutos como o 
grupo de estudos de animação intitulado AnimaRoo. Também são 
realizadas várias ações durante o ano envolvendo o Blender: projeto 
de pesquisa para criação de biblioteca digital de espécies vegetais; 
trabalhos realizados em disciplina de Realidade Virtual; ações 
realizadas dentro de programa de extensão (PBEXT/AF e PROEXT) 
como integração de Blender e Arduíno e uso de Blender para cursos 
de Computação Gráfica.    Nesse ano o foco do evento será o uso do 
Blender no mercado como ferramenta para prover opções 
inovadoras de visualização de dados (agrícola, ambiental e da 
indústria). 

 

TÍTULO: SEMINÁRIO 2014 SISTEMAS INTEGRADOS - ILPF 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: ICAT/CUR 

COORDENADOR: WELTON BATISTA CABRAL - DOCENTE 

RESUMO: O Curso de Zootecnia da UFMT com o propósito de promover a 
discussão a respeito do futuro da pecuária de corte e agricultura 
brasileira estará promovendo nos dias 11 a 12 de novembro de 2014, 
o Seminário 2014 – Sistemas Integrados ILPF. O evento é parte das 
exigências para disciplina de Extensão Rural dos alunos do 9° 
Semestre de Zootecnia - UFMT, e tem como objetivo gerar discussões 
entre os vários integrantes do setor, que irão debater sobre as 
práticas de produção atual e as perspectivas dos novos modelos de 
produção em sistemas de integração lavoura pecuária do Estado do 
Mato Grosso e Brasil. 



 

TÍTULO: COMPETIÇÃO DE PONTES DE ESPAGUETES - 2014 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: FAET 

COORDENADOR: MILTON SOARES FILHO - DOCENTE 

RESUMO: O presente Projeto de Extensão tem como objetivo levar os alunos a 
aplicar os conceitos teóricos desenvolvidos nas disciplinas de 
Arquitetura, Resistência dos Materiais I, Resistência dos Materiais II, 
Estática das Estruturas, Estruturas de Madeira, Estruturas Metálicas 
e Introdução à Análise Matricial das Estruturas dos Cursos de 
Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo, para construir um 
modelo reduzido de uma ponte treliçada utilizando macarrão do tipo 
espaguete como material estrutural.  Etapas:  1- Aprovação do 
Projeto da competição pelo Colegiado de Curso ENC/FAET/UFMT.  2-
Lançamento: Apresentação e discussão das regras da competição.  3-
Inscrição dos grupos que participarão da competição por meio de 
formulário próprio.   4-Apresentação por cada grupo do Projeto 
Arquitetônico da ponte a ser construída. O projeto deverá ser feito 
com a utilização de algum software de CAD.  5-Entrega dos modelos 
reduzidos construídos para pré-avaliação quanto ao atendimento 
das normas definidas para a competição.  6-Entrega dos Relatórios 
Finais contendo informações de todas as etapas realizadas pelos 
alunos na execução do trabalho. No relatório, além do texto 
descritivo das atividades, deverá conter informações visuais 
(fotografias) das etapas realizadas.   7-Realização das provas de 
cargas das pontes que foram aprovadas na pré-avaliação quanto ao 
atendimento das normas definidas para a competição.  

 

TÍTULO: MARATONA DE PROGRAMAÇÃO UFMT 2014 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: IC 

COORDENADOR: THIAGO MEIRELLES VENTURA - DOCENTE 

RESUMO: A Maratona de Programação é um evento nacional, no qual a 
primeira etapa ocorre em diversas sedes espalhadas pelo Brasil. Em 
Mato Grosso, a competição ocorrerá na Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT).  Ela se destina a alunos de cursos de 
graduação e início de pós-graduação na área de Computação e afins 
(Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Sistemas de 
Informação, etc). A competição promove nos alunos a criatividade, a 
capacidade de trabalho em equipe, a busca de novas soluções de 
software e a habilidade de resolver problemas sob pressão.  Espera-
se uma maior valorização das instituições e principalmente das 
grandes empresas da área, valorizando os alunos que participam da 
maratona.   

 

TÍTULO: INTRODUÇÃO AOS CONCEITOS BÁSICOS DE ENGENHARIA 

MODALIDADE: CURSO 



UNIDADE: IEVG 

COORDENADOR: ADRIANO BUZUTTI DE SIQUEIRA - DOCENTE 

RESUMO: A Engenharia é uma ciência que aplica conhecimentos de química, 
física, matemática e computação na confecção de projetos e na 
resolução dos problemas relacionados a construção, manutenção de 
equipamentos e instalações, processos industriais como um todo, 
assim como avaliar vantagens e desvantagens para a sociedade. A 
utilização de meios naturais e sintéticos para o nosso bem estar têm 
implicações que muitas vezes são mal utilizadas e mal 
compreendidas devido à falta de conhecimento básicos de químico, 
física e matemática. O Engenheiro, durante sua formação, lida com 
fenômenos físicos e químicos que podem ser modelados 
matematicamente através de funções reais. Portanto serão 
estudados os conceitos matemáticos necessários para que se 
entenda este processo. Este curso proporcionará, ainda,  aos 
participantes um conhecimento básico no entendimento de 
softwares, das quantidades e tipos de misturas, nas nomenclaturas e 
funções inorgânicas de compostos orgânicos e inorgânicos. Além 
disso, proporcionará aos alunos a revisão de conceitos relacionados 
à descrição do movimento de uma partícula, em uma e duas 
dimensões, através da mecânica Newtoniana.  

 

TÍTULO: IMPACTOS DAS OBRAS CIVIS DE MOBILIDADE URBANA DA COPA DO 
MUNDO FIFA  2014 NO COMÉRCIO DE CUIABÁ  (CÓPIA) 22-07-2014 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: FAECC 

COORDENADOR: CECILIA ARLENE MORAES - DOCENTE 

RESUMO: O megaevento da Copa do Mundo FIFA 2014 oferece turbulência e 
euforia, face aos impactos das obras civis de mobilidade urbana, são 
trincheiras, pontes, viadutos, alargamento de ruas, desapropriações 
em massa, com tendência ao colapso sociocultural e econômico, 
vislumbra-se qualidade no transporte coletivo, e fluidez dos veículos 
particulares. É um desafio, para as cidades de Cuiabá e Várzea 
Grande, que tendem a ultrapassar os 900 mil habitantes. O estudo é 
uma atividade de extensão da disciplina Administração de 
Marketing I da UFMT, e parceiros. O objetivo é realizar Pesquisa de 
Mercado em empreendimentos situados às margens e no entorno da 
Avenida Coronel Escolástico em Cuiabá, expostos as obras de 
mobilidade urbana e construir Plano de Marketing para empresas 
selecionadas. O projeto se funda na perspectiva da modernidade 
líquida de Bauman (2001), conceitos de marketing de Kotler e Keller 
(2006), e na Política Nacional de Mobilidade Urbana (2011). A 
Pesquisa de Mercado será desenvolvida em quatro rodadas: antes, 
durante, depois das obras civis de mobilidade urbana, e a última 
após os jogos da Copa do Mundo FIFA 2014. O Plano de Marketing 
será construído pelos alunos com a supervisão docente, porém não 
haverá acompanhamento de implantação. Os resultados serão 
amplamente divulgados.  

 



TÍTULO: NÚCLEO DE PRODUÇÃO DIGITAL, FORMAÇÃO TÉCNICA E DIFUSÃO 
AUDIOVISUAL – COMPOSIÇÃO NÚCLEO DE PRODUÇÃO DIGITAL – NPD NAS 
COMUNIDADES DE BARRA DO GARÇAS-MT 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: PROARAGUAIA 

COORDENADOR: GILSON MORAES DA COSTA - DOCENTE 

RESUMO: Os  Núcleos de Produção Digital (NPD´s), são espaços com estrutura 
humana, física, tecnológica e metodológica para promover as 
diversas atividades de formação audiovisual (cursos, oficinas, 
mostras, palestras), estimulando o acesso ao conhecimento, 
aperfeiçoamento técnico e produção audiovisual. A implantação do 
Núcleo de Produção Digital – NPD, formação técnica e Circuito de 
Exibição no Campus Araguaia da Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT) é fruto do convênio firmado entre a UFMT e o 
Ministério da Cultura, através da Secretaria de Audiovisual e 
propiciará a capacitação de mão de obra técnica na área de cinema e 
audiovisual, através da realização de cinco oficinas (fotografia 
básica, fotografia avançada para cinema, captação e edição de som, 
roteiro, edição, direção e produção). A ação também visa contribuir 
para o  resgate histórico da região, com destaque para narrativas 
que ressaltem as manifestações de sua cultura popular, através da 
realização 01 (um) filme documentário de média metragem, em 
abordagem à tradicional manifestação em homenagem à padroeira 
do rio Araguaia, e 01 (uma) minissérie de 5 capítulos acerca do 
patrimônio histórico e cultural Matogrossense. Também será criado 
10 cineclubes (pontos de exibição de cinema e audiovisual) na região 
do vale do Araguaia com disponibilização de cerca de 900 títulos 
entre curtas, médias e longa-metragens. 

 

TÍTULO: PROGRAMA DE APOIO TÉCNICO À OVINOCAPRINOCULTURA DO ESTADO DE 
MATO GROSSO (CÓPIA) 26-08-2014 

MODALIDADE: PROGRAMA 

UNIDADE: ICAA/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: HELEN FERNANDA BARROS GOMES - DOCENTE 

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 existentes neste 
estado;  mas que até agora, em função da falta de conhecimento dos 
produtores com relação às técnicas adequadas de manejo, nutrição, 
sanidade e reprodução, e ainda das dificuldades encontradas para a 
comercialização vem sendo tratada como uma atividade secundária, 
terceária ou até mesmo sem fins lucrativos dentro da propriedade. O 
que invariavelmente culminava no descaso com a produção, levando 
a baixos índices zootécnicos, à desorganização da cadeia produtiva e 
a falta de estímulo por parte dos produtores.    A proposta deste 
projeto é fornecer, em parceria com a Empaer, EMBRAPA, e 
Secretarias de Agricultura dos Municípios 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 a prevenção de 
doenças, o correto manejo reprodutivo, além na nutrição e 
comercialização do produto final, com a padronização dos animais a 
serem oferecidos ao mercado, com o desenvolvimento de cortes e 
produtos processados para agregar valor ao produto final carne.      

 

TÍTULO: OIEP 2014 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: FAET 

COORDENADOR: WALKYRIA KRYSTHIE ARRUDA GONÇALVES MARTINS - DOCENTE 

RESUMO: O Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica da 
Universidade Federal de Mato Grosso (PET-Elétrica UFMT) realiza a 
Oficina de Instalações Elétricas Prediais destinada a qualquer 
individuo que tenha completado ou esteja completando algum curso 
no qual o estudo da eletrotécnica está presente em sua emenda 
curricular. A oficina terá carga horário de 20 horas, sendo 8 delas de 
conteúdo teórico e as  12 horas restantes de atividades práticas.    
Tem-se como objetivo principal, repassar o conhecimento de 
execução de instalações elétricas prediais, assim como envolver os 
participantes com uma atividade prática necessária a sua formação, 
complementando as teorias de eletrotécnica tornando o aluno 
melhor qualificado para o mercado de trabalho, e também dar uma 
oportunidade aos alunos  que ainda não tiveram contato com a 
eletrotécnica de conhecerem a mesma. 

 

TÍTULO: CURSOS GAIIA 2014 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: IC 

COORDENADOR: THIAGO MEIRELLES VENTURA - DOCENTE 

RESUMO: O grupo Gaiia estará oferecendo cursos de diversas tecnologias para 
os seus membros e para interessados em aprofundar conhecimentos 
na área da Computação. Os cursos abordam linguagens de 
programação, como Python e Java, banco de dados, como o 
MongoDB e Lucene, manipulação de dados espaciais com Gdal e 
NumPy, controle de versão com Git, desenvolvimento de websites 
com Liferay e técnicas de edição de áudio. Com isso, espera-se uma 
boa qualificação dos envolvidos na atuação dessas tecnologias. 

 

TÍTULO: V SEMANA ACADÊMICA DE ENGENHARIA MECÂNICA 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: ICAT/CUR 

COORDENADOR: KÉTERI POLIANE MORAES DE OLIVEIRA - DOCENTE 

RESUMO: A fim de expor a importancia da engenharia em projetos de grande 
porte, propomos um tem 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 de ensino 
do país, representantes de empresas e associações, minicursos para 
os discentes, sessões técnicas para apresentação dos principais 
projetos acadêmicos, competição de ponte de macarrão, mostra 
tecnológica e outras atividades recreativas e de integração. A 
Semana Acadêmica contribui para o processo de qualificação 
profissional dos alunos de graduação, facilita a aproximação 
empresa-universidade e assim, reduz a carência desses profissionais 
na região. Ela gera oportunidade para as empresas, com visão 
estratégica, colaborarem na multiplicação de informações e terem 
acesso aos conhecimentos atualizados, além de divulgarem seus 
projetos, trabalhos, pesquisas a um público alvo seleto e 
futuramente com alto poder de decisão. 
 

 

TÍTULO: 2O. ENCONTRO EM ENGENHARIA DE EDIFICAÇÕES E AMBIENTAL 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: FAET 

COORDENADOR: ROBERTO APOLONIO - DOCENTE 

RESUMO: Encontro em Engenharia de Edificações e Ambiental 

 

TÍTULO: AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA SOCIEDADE DE COMPUTAÇÃO NO ESTADO DE 
MATO GROSSO 

MODALIDADE: PROGRAMA 

UNIDADE: IC 

COORDENADOR: KAREN DA SILVA FIGUEIREDO - DOCENTE 

RESUMO: O objetivo deste programa é incentivar as atividades de ensino, 
pesquisa e desenvolvimento em computação no estado de Mato 
Grosso a fim de amparar a criação de conhecimento e tecnologia 
genuínos. Desta forma, o programa visa desenvolver ações de 
integração da comunidade de computação de Mato Grosso, para 
atrair novas pessoas para a área e incentivar a produção e interesse 
dos estudantes, professores, pesquisadores e profissionais de 
computação para que a comunidade do Mato Grosso ganhe mais 
destaque no cenário nacional. Entre as ações do programa estão: a 
promoção e realização de palestras, encontros, cursos, reuniões, 
competições e outros eventos, a fim de propagar o conhecimento, 
informações e opiniões que divulguem a ciência da computação e os 
interesses da comunidade de computação do estado de Mato 
Grosso. As ações do programa são realizadas nos campus 
universitários da UFMT (Cuiabá, Rondonópolis, Barra do Garças), 
IFMT (Cuiabá, Cáceres, Pontes e Lacerda) e UNEMAT (Alto Araguaia), 
com o apoio da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), que é 



uma sociedade científica, sem fins lucrativos, e a maior sociedade de 
computação da América do Sul. 

 

TÍTULO: ESCOLA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - ETICO 

MODALIDADE: PROGRAMA 

UNIDADE: IC 

COORDENADOR: ANDREIA GENTIL BONFANTE - DOCENTE 

RESUMO: Este programa consiste na reativação da Escola de Tecnologia da 
Informação e Comunicação – ETICO, vinculada ao Instituto de 
Computação/UFMT. A escola tem por objetivo contribuir com a 
formação da comunidade acadêmica, da cadeia produtiva e da 
comunidade em geral do Estado de Mato Grosso, trazendo 
treinamento, capacitação e reciclagem profissional em Tecnologia da 
Informação e da Comunicação  (TIC). 

 

TÍTULO: I ESCOLA DE QUÍMICA UFMT/UFSC/UFMG 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: ICET 

COORDENADOR: VIRGINIA CLAUDIA DA SILVA - DOCENTE 

RESUMO: Este evento, I ESCOLA DE QUÍMICA UFMT/UFSC/UFMG, terá como 
objetivo reunir acadêmicos em nível de Graduação e Pós-Graduação, 
docentes e pesquisadores das instituições envolvidas na 
consolidação desse projeto. O evento promoverá a divulgação de 
trabalhos científicos que se insiram no contexto do desenvolvimento 
acadêmico e profissional das diversas áreas Química. Com isso 
espera-se projetar a graduação e pós-graduação em Química da 
UFMT em cenário regional e nacional, destacando seu papel 
relevante na formação de recursos humanos qualificados. Na 
expectativa do cumprimento dessa missão, destaca-se também 
significantemente à implantação de medidas para a melhoria dos 
indicadores apontados nos resultados das avaliações trienais, a 
partir do compartilhamento de informações e experiências entre os 
pesquisadores participantes do evento. Também o evento 
possibilitará o estabelecimento de parcerias entre docentes dos 
PPGQs participantes para a execução de projetos, co-orientações e 
produção científica qualificada 

 

TÍTULO: TREINAMENTO SOBRE UTILIZAÇÃO DE RECEPTORES GPS DE NAVEGAÇÃO 
NA AGRICULTURA 

MODALIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

UNIDADE: ICAA/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: THIAGO MARTINS MACHADO - DOCENTE 

RESUMO: Na agricultura moderna, conhecimentos básicos sobre GPS e 
softwares contribui para melhoria na qualidade da mão de obra, 
principalmente na região do meio norte do estado do Mato Grosso 
onde se produz a maior parte dos alimentos do Brasil. O 
conhecimento de ferramentas básicas da agricultura de precisão 



torna-se primordial para qualificação dos profissionais ligados ao 
agronegócio. A capacitação auxilia o profissional na área de 
trabalho e também na recolocação de profissionais em empresas que 
tenham demanda de profissionais qualificados nessa área de 
tecnologia. 

 

TÍTULO: DIRETRIZES E DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE CONSTRUÍDO: 
ARTICULAÇÃO ENTRE ENSINO, PESQUISA E DEMANDAS DA SOCIEDADE 

MODALIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

UNIDADE: FAET 

COORDENADOR: LUCIANE CLEONICE DURANTE - DOCENTE 

RESUMO: Esta extensão intitulada 'Prestação de Serviços pelo Laboratório de 
Tecnologia e Conforto Ambiental -LATECA' se fundamenta no Edital 
Nº 002/EXT/2014 - Fluxo Contínuo de Ações de Prestação de Serviço, 
estabelecido no âmbito da UFMT.  Surgiu de uma nova demanda da 
sociedade, de avaliar o desempenho das edificações em fase de 
projeto ou construídas, quanto ao atendimento dos requisitos de 
segurança, habitabilidade, sustentabilidade e eficiência energética. 
Esta nova demanda é reflexo imediato da entrada em vigor de 
marcos regulatórios importantes, tais como a norma brasileira de 
Desempenho de Edificações - NBR 15575, o Regulamento Técnico 
para o Nível de Eficiência em Edifícios Comerciais, de Serviços e 
Públicos - RTQ-C e o Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível 
de Eficiência Energética em Edificações Residenciais - RTQ-R.  Por 
outro lado, esta demanda também deriva do amadurecimento da 
sociedade enquanto consumidora dos produtos do segmento da 
indústria da construção civil, que, a partir da ocorrência de eventos 
danosos de repercussão nacional ocorridos, passou a ter consciência 
da importância do controle de qualidade das edificações, assim como 
qualquer outro produto disponibilizado para o consumo. Desta 
forma, a avaliação dos requisitos atendidos pelas edificações, em 
fase de projeto ou construídas, passa por diversas etapas, que 
exigem corpo técnico especializado e utilização de equipamentos 
específicos, recursos estes, que se encontram disponíveis na 
infraestrutura do LATECA.   A sociedade, pode, por meio desta ação 
de extensão, acessar estes recursos, e estes, por sua vez, podem 
contribuir para a produção sócio-econômico-ambiental de 
edificações mais adequadas.   

 

TÍTULO: INTRODUÇÃO AO SOFTWARE R 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: IC 

COORDENADOR: RAUL TERUEL DOS SANTOS - DOCENTE 

RESUMO: O software R é um aplicativo gratuito baseado em script e em 
conjunto com as bibliotecas de funções disponíveis permite o 
processamento de dados de diversas maneiras e para diferentes 
objetivos. Este amplo conjunto de bibliotecas disponibilizam funções 
para análise estatística dos dados, processamento e edição de 
imagens, análise de agrupamento, seleção de atributos, etc. Como 



consequência este software permite a substituição de diversos 
aplicativos comerciais vendidos para as mais diversas tarefas, tais 
como o ARCGIS, Matlab, SPSS e outros.  Desta forma o objetivo do 
curso e fazer uma introdução do aplicativo, desde a sua instalação, 
seguindo para os conceitos básicos do seu funcionamento, tipos de 
dados, funções, bibliotecas, etc. Além deste será apresentado 
também o ambiente RStudio que facilita a construção e  depuração 
dos scripts. 

 

TÍTULO: OFICINA DE MICROCONTROLADOR PIC (OMP)  

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: FAET 

COORDENADOR: WALKYRIA KRYSTHIE ARRUDA GONÇALVES MARTINS - DOCENTE 

RESUMO: O Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica da 
Universidade Federal de Mato Grosso (PET-Elétrica UFMT) realizará 
A OFICINA DE MICRO CONTROLADOR PIC (OMP) destinado aos 
alunos do Curso de Engenharia Elétrica. O curso terá início no dia 
primeiro de novembro e se estenderá até o dia dez  de dezembro de 
2014, contando com aulas presenciais ministradas pelos próprios 
peteanos, no Na sala do grupo PET-Elétrica/UFMT . Subentende-se 
que o conhecimento e pluralização do aprendizado referente ao 
curso de Mircro controlador Pic possa fornecer, ao aluno de 
graduação em Engenharia Elétrica, as informações fundamentais 
para a modelagem de conceitos referentes ao curso possibilitando 
desta forma a inserção do mesmo em atividades cientificas onde o 
uso de tal hardware e softwares, envolvidos, se faz fundamental. 

 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO RURAL E INCLUSÃO PRODUTIVA  VISANDO A 
AGRICULTURA FAMILIAR 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: FANUT 

COORDENADOR: THAIS HERNANDES - DOCENTE 

RESUMO: Este projeto vem atender a demandas de entidades públicas e 
agricultores rurais pela urgência de assistência técnica e tecnológica 
na produção de alimentos com qualidade para fornecimento nos 
Programas Nacional de Alimentação Escolar e Programa de 
Aquisição de Alimentos. Atualmente a produção de alimentos na 
baixada cuiabana é insuficiente ou de baixa qualidade para 
atendimento das escolas atendidas pelo programa, o que faz com 
que os recursos sejam parcialmente devolvidos ou gastos em 
aquisições do comércio local. Enquanto os produtores rurais 
argumentam falta de assistência, maquinário e água para produção 
dos alimentos. Nesse contexto objetiva-se traçar um panorama da 
demanda da secretaria municipal de educação pela compra de 
gêneros alimentícios e suas deficiências. E articular com os 
produtores para sua capacitação em boas práticas de produção de 
alimentos saudáveis e de qualidade para atendimento das 
demandas do mercado institucional e privado.  

 


