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TÍTULO: TREINAMENTO GENEXUS 
 INICIAL/AVANÇADO

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: IC 

COORDENADOR: Carlos Ueslei Rodrigues de Oliveira - Docente 

 RESUMO: A proposta tem como meta apresentar aos alunos 
dos cursos de Ciências da Computação e Sistemas de 
Informação o Genexus uma ferramenta 
revolucionária de Desenvolvimento Ágil que busca 
otimizar o trabalho do desenvolvedor através da 
automatização de muitas das suas tarefas 
aumentando a sua produtividade e fazendo com que 

ele foque no que é mais importante em um sistema.   
O curso irá abranger tanto o básico do Genexus, 

como também o seu desenvolvimento Web e 
finalizando com o desenvolvimento de uma versão 

móvel que mostre todo o potencial dessa 
ferramenta. 

 

 

TÍTULO: REALIZAÇÃO DO EVENTO INTERNACIONAL 

INTITULADO: 25A CONFERÊNCIA ANPROTEC 
 2015 EM CUIABÁ/MT.

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: Vice 

COORDENADOR: Antonio Carlos Trita - Técnico Administrativo 

 RESUMO: A Conferência Anprotec é uma grande semana de 

capacitação e mobilização. O Evento antes 
denominado Seminário Nacional de Parques 

Tecnológicos e Incubadoras de Empresas, realizado 
desde 1987, consolidou-se como um lócus 
importante de debates e proposição de programas e 
polít icas para a inovação e o empreendedorismo, 
entre governo, instituições públicas e a iniciativa 
privada, além de possibilitar a troca de experiências 

e análise das tendências mundiais no que se refere à 
geração de empresas inovadoras.  A Conferência 



engloba o Workshop ANPROTEC, minicursos, fóruns, 

apresentação de pesquisas científicas e reuniões 
estratégicas paralelas. O Workshop, evento que 

precede a Conferência, consiste em reuniões de 
trabalho importantes para a discussão do 

movimento de incubadoras e parques. Os minicursos 
têm duração de 4 horas e proporcionam a 

disseminação de conhecimentos e a capacitação dos 
gestores de incubadoras de empresas e parques 

tecnológicos, bem como de técnicos das agências de 
fomento e empreendedores, em temas que variam 

de venture capital à gestão da inovação.  O evento é 
uma iniciativa de estímulo ao movimento de 
empreendedorismo inovador, durante o qual são 
debatidos temas fundamentais ao desenvolvimento 
econômico e social, tendo os resultados aplicados 
nas práticas de gestão das instituições e empresas 
participantes.  

 

 

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

 FAMILIAR

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICAT/CUR 

COORDENADOR: Andréa Luciana dos Santos - Docente 

 RESUMO: Trata-se de um Projeto de extensão voltado à 
agricultura familiar em assentamentos rurais que 
envolve a  participação dos agricultores do 
Assentamento Banco da Terra (Rondonópolis). Será 
desenvolvido pelo Campus Universitário de 
Rondonópolis/Universidade Federal de Mato Grosso, 
em  conjunto  no período de maio/2015 a 
Janeiro/2016. Para isso tem o objetivo central de 
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 t ipo participativa 
sob a forma de uma Pesquisa Participativa de 
Aprendizagem e Ação temos as práticas de uma lote 
modelo dentro do Sít io Três Corações ( 

proprietários: Joaquim Silvério dos Santos e Maria 
Marques dos Santos) pesquisa adota as bases e 



princípios  da Produção Caipira ou Colonial 

obedecendo a legislação federal (Ofício Circular 
DOI/DIPOA nº 007/99, O.C DIPOA nº 60/99),   

público-alvo direto e indireto é de 
aproximadamente 220 pessoas. Vale salientar que o 

transporte durante as  aulas práticas dos discentes 
do curso de zootecnia vai ser pela UFMT, uma vez 

que estarei levando-os para atividade prática da 
disciplina de avicultura e aos finais de semana custo 

sairá pelo proprietário do sít io Três corações.  
 

 

TÍTULO: TREINAMENTO PARA A MARATONA DE 

 PROGRAMAÇÃO

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: IEVG 

COORDENADOR: Raoni Florentino da Silva Teixeira - Docente 

 RESUMO: Este curso busca desenvolver nos alunos da área de 
Computação e Engenharias suas habilidades de 
programação por meio da resolução de problemas 
baseados em temas cotidianos, nos moldes da 
Maratona e da ICPC.    A Maratona de Programação 
é um evento ofic ial organizado pela Sociedade 
Brasileira de Computação (SBC), organizado na 
forma de uma competição nacional, utilizada como 
seletiva para a fase internacional da ICPC - 

International Collegiate Programming Contest a 
ACM (Associationg for Computing Machine ry).  Esta 

competição busca utilizar as diferentes teorias da 
computação, aliadas a técnicas de programação, 
visando a solução de problemas de forma eficiente e 
otimizada.     Vale lembrar que este curso já foi 
oferecido anteriormente com bons resultados.  

 

 

TÍTULO: BANCO DE CÉLULAS TUMORAIS DA 

UFMT/SINOP: MANUTENÇÃO DE LINHAGENS 

DE CÉLULAS TUMORAIS (CÓPIA) 09-04-
2013 (CÓPIA) 02-05-2014 (CÓPIA) 23-02-



 2015

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 característ icas e viabilidade para 
que possam estar disponíveis para novos projetos. 

Atualmente, realizamos a manutenção da linhagem 
tumoral de Ehrlich, melanoma B16, células de câncer 

de mama  MCF-7 e células Yac-1 e esperamos que ao 
longo dos anos possamos contar com um conjunto 

variado de linhagens tumorais.  
 

 

TÍTULO: MULTI GERENCIAMENTO DE PROJETOS - 

 NUTI - IC

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: IC 

COORDENADOR: Nilton Hideki Takagi - Docente 

 RESUMO: Os Escritórios de Gerenciamento de Proj etos (Project 
Management Office - PMO) têm papel importante 
na gestão do Portfólio, padronização de processos e 
suporte aos Gerentes de Projetos. No Núcleo de 
Tecnologia da Informação do Instituto de 
Computação (NUTI-IC) o PMO tem atuado em 

conjunto com projetos de pesquisa, extensão e 
projetos com interação público-privado. No ano de 

2015 está previsto no planejamento continuar no 

apoio aos projetos de pesquisa e extensão do IC, 
sendo que o principal projeto a ser apoiado é o 
realizado em parceria com o Departamento de 
Engenharia Sanitaria e Ambiental (DESA). O PMO -
NUTI-IC tem com papel nessa parceria ser o 
responsável pela definição e apoio metodológico 
para o gerenciamento do convênio firmado entre a 
UFMT, FUNASA e Governo de Mato Grosso. O 
convênio firmado envolve o planejamento de 



saneamento básico dos próximos 20 anos e estão 

contemplados mais de 70% dos municípios do Estado 
do Mato Grosso.  Este projeto envolve consolidar o 

trabalho realizado do PMO do NUTI-IC nos últ imos 
dois anos, criando um alicerce  no que se refere a 

gestão de projetos e de forma natural criar um 
ambiente para que os discentes possam participar 

em ambiente real com projetos que envolvem 
gestão de pessoas, tempo, custos, escopo, riscos, 

comunicação e partes interessadas com qualidade  e 
de forma integrada.  Todo os processos do PMO -

NUTI-IC estão baseados nas técnicas e ferramentas 
do Guia de Gerenciamento de Projetos do PMI 
(PMBOK) e utilizando um Sistema de Gerenciamento 
(SIGP) opensource no ambiente web.  

 

 

TÍTULO: PROGRAMA DE APOIO TÉCNICO À 

OVINOCAPRINOCULTURA DO ESTADO DE 

 MATO GROSSO
MODALIDADE: Programa 

UNIDADE: ICAA/Campus Sinop 

COORDENADOR: Helen Fernanda Barros Gomes - Docente 

 RESUMO: Este projeto se refere a um Programa de Apoio 
Técnico aos Ovinocaprinocultore s 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 pr odutores 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: ETAPA REGIONAL DA MARATONA DE 

 PROGRAMAÇÃO DA SBC
MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: IC 

COORDENADOR: Nielsen Cassiano Simões - Docente 

 RESUMO: A Maratona de Programação é um evento da 
Sociedade Brasileira de Computação que existe 
desde o ano de 1996. Num contexto global, a 
Maratona representa a etapa Brasileira do ACM 
International Collegiate Programming Contest 
(ICPC). Neste ano ocorre a 20a. edição da Maratona.    
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, Matemática, 

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. Ano após ano, 
diversas empresas tem valorizado o currículo dos 
alunos que já participaram deste evento.    Várias 
universidades do Brasil desenvolvem concursos 
locais para escolher os melhores t imes para 
participar da Maratona de Programação. Estes 
t imes competem na Maratona (e portanto na 
regional sulamericana) de onde os melhores serão 
selecionados para participar das Finais Mundiais do 
evento. No ano de 2013, quase 30 mil estudantes de 
cerca de 2300 escolas de mais de 90 países 
competiram em regionais em todo o planeta, e 



apenas pouco mais de 100 participam das Finais 

Mundiais do evento    Cada times é composto por 
três alunos que tentarão resolver em 5 horas o 

maior número possível de problemas, entregues no 
início da competição. Estes alunos têm à sua 

disposição apenas um computador e material 
impresso (livros, listagens, manuais) para vencer a 

batalha contra o relógio.  
 

 

TÍTULO: PROJETO ÁGUA LIMPA - AVALIAÇÃO DA 

QUALIDADE DA ÁGUA UTILIZADA EM LOCAIS 

DE PRODUÇÃO LEITEIRA NO MUNICÍPIO DE 

 SINOP
MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Bruno Gomes de Castro - Docente 

 RESUMO: Este projeto tem como objetivo verificar a qualidade 
da água utilizada em propriedades leiteiras do 
município de Sinop, bem como orientar os 
produtores quanto às medidas para a aquisição de 
água limpa, bem como medidas para não 
contaminação do lençol freático de suas 
propriedades. Através do diagnóstico 
microbiológico, os produtores saberão como está a 
qualidade da água utilizada durante a ordenha dos 
animais, bem como buscar medidas para melhoria 
desta água, a fim de se ter um recurso de melhor 
qualidade reduzindo potencialmente a possibilidade 

de contaminação dos animais e dos equipamentos 
de ordenha. Ademais, sabendo-se que a maior parte 
dos produtores utilizam da mesma fonte de água 
para consumo de sua própria família, este projeto 
disponibilizará aos produtores uma investigação 
acerca da qualidade microbiológica da água no que 
tange a presença ou não de coliformes fecais.  

 

 

TÍTULO: CURSO BÁSICO DA FERRAMENTA 

 COMPUTACIONAL CAD



MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICET / CUA 

COORDENADOR: Kenia Aiko Togoe Fernandes Gouveia - Docente 

 RESUMO: O curso tem por objetivo capacitar técnicos, alunos 

e profissionais ligados direto e indiretamente a 
diversa áreas da engenharia, agronomia e 

arquitetura, através da otimização de familiarização 
da ferramenta computacional CAD. O trabalho será 

desenvolvido através de abordagens teóri cas e 

práticas. A principio propõe-se o uso feral de 
recursos básicos da ferramenta computacional CAD, 

sendo que, aplicações pontuais de conhecimento 
mais avançado poderão ser abordadas durante o 

decorrer do curso.  
 

 

TÍTULO: ASSISTÊNCIA ZOOTÉCNICA NA CRIAÇÃO DE 

 SUÍNOS CAIPIRAS

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICAT/CUR 

COORDENADOR: Alessandro Borges Amorim - Docente 

 RESUMO: Atualmente o mercado de suínos caipiras pode ser 

uma fonte extra de renda para os pequenos 
produtores, assim sendo, o projeto de extensão 
objetivará a orientação zootécnica dos produtores 
rurais, além de propor métodos alternativos que 
possam aumentar a produtividade e à rentabilidade, 
sem a utilização de produtos químicos tanto na 
alimentação quanto nos tratamentos dos dejet os.  
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. Normalmente os pequenos produtores criam 
os suínos caipiras em sistema semi-intensivo e 
extensivo, sem a preocupação com o conforto 
térmico, alimentação, reprodução e sanidade, o que 

pode tornar atividade inviável financeiramente e 
não atender o mínimo de bem estar dos animais.   

Além disso, o desenvolvimento das atividades do 
projeto irá 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: VI ERI-MT 2015 – ESCOLA REGIONAL DE 
 INFORMÁTICA (REGIONA L MATO GROSSO)

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: IC 

COORDENADOR: Karen da Silva Figueiredo - Docente 

 RESUMO: A ERI-MT (Escola Regional de Informática - Regional 

Mato Grosso) teve sua primeira e dição realizada no 
ano de 2009 e, desde então, tem sido promovida 
anualmente  pelas Instituições de Ensino Superior 
(IES) do estado de Mato Grosso. O evento é  
reconhecido e apoiado pela Sociedade Brasileira de 
Computação (SBC).     A VI ERI-MT 2015 irá ocorrer 
no período de 16 a 18 de novembro, nas 
dependências do Instituto de Computação da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) na 
cidade de Cuiabá/MT. O tema proposto nesta edição 
do evento será “Elos digitais: educação, cultura e 
interação”, que tem como objetivo discutir  as 
relações entre computação, tecnologia e educação, 
considerando os aspectos culturais e de interação 
dos usuários.    Como nas edições anteriores, o 

evento será projetado e executado no formato das 
Escolas Regionais da SBC e terá at ividades como 

palestras de convidados reconhecidos na área, 
minicursos para formação especializada, debates, 
apresentação de sessões técnico-científicas e mini 
maratona de programação.    Espera-se integrar 
profissionais, estudantes e professores de 
computação das IES do estado de Mato Grosso e 
estados vizinhos, bem como disseminar tecnologias 
e pesquisas científicas na área de computação, 
promovendo o debate e o intercâmbio de 
conhecimento de temas relevantes da área, que 
estejam em evidência no país, levando em 
consideração as característ icas do contexto 
regional. Desta forma, o evento servirá como meio 
para discussão e apresentação de tecnologias que 
possam contribuir para a solução de problemas 



atuais e de interesse para o estado de Mato Grosso.  
 

 

TÍTULO: PRODUÇÃO DE LIVRO USANDO SOFTWARES 
LIVRES: A HISTÓRIA DO CURSO DE 

 LICENCIATURA EM INFORMÁTICA

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICEN/CUR 

COORDENADOR: Soraia Silva Prietch - Docente 

 RESUMO: A ideia é produzir um livro sobre a história do curs o 
de Licenciatura Plena em Informática/ ICEN/ CUR/ 
UFMT, o qual parou de ofertar vagas para ingresso 
a partir  de 2011. O curso durou 10 anos e 
gostaríamos de mostrar os registros acadêmico, 
administrativos e de vivência que ocorreram ao 
longo desses anos. Muitas contribuições o curso 
registrou, através de esforços de professores, 
estudantes e técnicos-administrativos, as quais não 
queremos deixar passar em branco. A produção do 
livro possuirá caráter interdisciplinar, pois 

pretende-se desenvolvê-lo em conjunto com 
professores e alunos do curso de Biblioteconomia/ 
ICHS/ CUR/ UFMT. Além disso, a intenção é que todo 
o processo de produção de um livro seja realizada e 
divulgada, utilizando-se de software livre para a sua 
diagramação. Desta forma, muitas pessoas poderão 
se aproveitar tanto do conteúdo do livro ao ser 
publicado, bem como do material sobre como 
produzir um livro usando softwares livres.  

 

 

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, i nformações 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, Tangará) 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: PRÓMEL: PROGRAMA DE ESTÍMULO À 

PRODUÇÃO E CONSUMO DE MEL NO VALE DO 
 ARAGUAIA

MODALIDADE: Programa 

UNIDADE: ICET / CUA 

COORDENADOR: Glauco Vieira de Oliveira - Docente 

 RESUMO: Em seu segundo ano de execução, o Prómel continua 
com objetivo de fortalecer o Arranjo Produtivo Local 
(APL) em apicultura, por meio da inclusão social e 
produtiva de famílias em situação de extrema 
pobreza. Serão desenvolvidos 3 projetos 

simultâneos e relacionados, tendo como público 
alvo os Assentados da Reforma Agrária, PA Serra 
Verde, Barra do Garças-MT. Assim o foco desta ação 
será o Projeto APIS “Apiários Solidários”, onde os 

apicultores/assentados treinados em 2014 
receberão visitas técnicas e rainhas selecionadas no 



apiário experimental da UFMT/CUA. Em todas as 

ações do programa hav erá algum tipo de 
participação do Núcleo de Criadores de Abelhas do 

Araguaia, seja na condução do manejo do apiários 
comunitário/experimental, seja na instrução aos 

assentados nas visitas técnicas. O apiário 
experimental e laboratório de apicultura fornece rá 

material de apoio aos cursos a serem ministrados 
pelo Senar-MT quando demandados pelos 

assentados. No Projeto “Melhoramento Florestal 
Participativo”, serão realizados experimentos de 

campo e visitas técnicas para seleção de espécies 
agroflorestais genet icamente adaptadas e 
produtivas, tomando como objeto de estudo a 
espécie acacia mangium. No Projeto “Araguaia Pede 
Mel”, serão realizadas ações para informar e treinar 
universitários da UFMT, campus Araguaia, na 
identificação e caracterização de mel e sua distinção 

do falso-mel. Com estas ações pretende-se 
fortalecer o APL apicultura através do aumento da 

produtividade do mel, do número de apicultores e 
do consumo local de mel no Vale do Araguaia, 

Mato-Grosso-Goiano. 
 

 

TÍTULO:  O ARAGUAIA PEDE MEL (3ª  EDIÇÃO)

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICET / CUA 

COORDENADOR: Keily Alves de Moura Oliveira - Docente 

 RESUMO: A ideia básica deste trabalho é replicar no meio 
universitário a campanha nacional “Meu dia pede 

Mel”, promovido pela Confederação Bras ileira de 
Apicultura (CBA), onde serão expostos banners 
temáticos no Restaurante Universitário (RU) do 

campus Universitário do Araguaia, e distribuídos 
folders educativos que relacionam os benefícios do 

mel na alimentação humana como promotor de 
energia, saúde e beleza. Além disso, para promover 
e valorizar a produção regional, serão expostos e 
distribuídos para degustação, o mel produzido pelo 
apiário experimental da UFMT/CUA. A novidade 
desta 3ª edição, será a analises microbiológica e 

físico-químico de mel e o treinamento de uma 
equipe de até 20 discentes sobre Painel Sensorial de 



Julgadores treinados visando reconhecimento de 

fraudes neste alimentol.  
 

 

TÍTULO: ASSISTÊNCIA ZOOTÉCNICA AOS CRIADORES 

 DE CABRAS E OVELHAS

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICAT/CUR 

COORDENADOR: Antonio Rodrigues da Silva - Docente 

 RESUMO: A extensão universitária é uma forma de os alunos 
do curso de Zootecnia da UFMT, Campus de 

Rondonópolis, poder acompanhar os professores na 
orientação de aos criadores de pequenos 
ruminantes. Os criadores de cabras e ovelhas, por 
exemplo, nos últ imos quatro anos vem sendo 
atendidos por projetos de ações de extensão da 
UFMT, de acordo com as demandas dos criadores 
assist idos pelo grupo. Em cada propriedade 
assist ida as orientações são dadas para facilitar o 
manejo alimentar, sanitário e reprodutivo dos seus 
animais, com a supervisão e orientação dos 
professores da UFMT. A maiorias dos criatórios já 
vem adotando às tecnologias disponíveis, e isso vem 
contribuindo a redução da taxa de m ortalidade, 
redução na incidência de doenças dos cascos, e 
melhor uso dos reprodutores com a adoção de estão 

de mota específica para cada rebanho. aumentando 
assim a oferta de produtos leite e carne. Neste 

sentido, os alunos extensionistas, devidamente 
treinados deverão continuar orientando os criadores 
de cabras e ovelhas quanto à escolha de animais 
para a reprodução, ao uso de alimentos específicos 
para cada fase da criação, no planejamento 
sanitário (controle estratégico de endo e 
ectoparasitos e higiene da ordenha) e na construção 
de instalações específicas para pequenos 
ruminantes. 

 

 

TÍTULO: SOCIAL GAME FOR CHANGE: 



DESENVOLVIMENTO E UTILIZAÇÃO DE 

 JOGOS SOCIAIS E EDUCATIVOS

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: IC 

COORDENADOR: Jivago Medeiros Ribeiro - Docente 

 RESUMO: Jogos não são mais exclusividade dos momentos de 
lazer. Atualmente, jogos e seus elementos podem 

ser observados em contextos cotidianos como em 
aulas, programas de milhagens de companhias 

aéreas, aplicativos para redes sociais e programas 
de fidelidade de restaurantes.    Grande parte dos 
alunos de graduação presenciaram uma evolução 

digital da sociedade que inclui um mercado de jogos 
cada vez mais presente. Considerando este fator 

imersivo, utilizar os jogos para educar estes alunos  
ou mobilizá-los com relação a uma temática social, 

não é só natural, como pode-se revelar uma 
estratégia extremamente eficaz para a 

transformação social, além de divertir. Ao invés de 
utilizar os jogos como uma forma para escapar da 

realidade, jogos podem auxiliar a construir grandes 
contribuições para o mundo.    Desta forma, o 

projeto 'Social Game for Change: Desenvolvimento e 
Utilização de Jogos Sociais e Educativos' busca unir 

participação social e conhecimento científico em 
prol da extensão universitária, transformação social 

e diversão através dos jogos. Este projeto é 
inspirado no programa Games for Change dedicado 

à utilização de jogos eletrônicos para o 

desenvolvimento social.     O objetivo principal do 
projeto é pesquisar, incentivar e valorizar a relação 

entre jogos, aprendizagem e transformação social 
através do desenvolvimento, utilização e 

disseminação entre jovens de jogos digitais que 
transformem posit ivamente a sociedade, a 

educação, o ambiente e a cultura regional. Para 
alcançar os objetiv os do projeto, Serão realizadas 

oficinas, grupos de trabalho de desenvolvimento e 
avaliação de jogos e uma mostra de jogos digitais 

sociais. 
 

 

TÍTULO: REESTRUTURAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA 



DE OVINOS NO MATO GROSSO - FASE 1: 

DIAGNÓSTICO DA PRODUÇÃO (CÓPIA) 13-

 03-2015

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 competit iva 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:  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 por parte de 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.  Mater iais 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, pesquisadores e outros 

interessados da região.  
 

 

TÍTULO: VIRTUALBOT: DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS, ESPAÇOS 3D E DISPOSITIVOS 

 PARA EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

MODALIDADE: Programa 

UNIDADE: ICEN/CUR 

COORDENADOR: Roger Resmini - Docente 

 RESUMO: Este programa de extensão irá atender as áreas de 

educação, meio ambiente e saúde oferecendo 



ferramentas e serviços computacionais para 

sistematizar, divulgar processos, propor e adaptar 
disposit ivos eletrônicos, além de capacitar mão de 

obra para produzir conteúdo digital para a 
comunidade. Para a condução do programa foi 

pensado em uma estrutura organizacional de uma 
empresa desenvolvedora de software, dividida em 

times. Cada time ficará responsável por funções bem 
definidas na estrutura. A forma como o programa 

está estruturado é uma inovação para a extensão 
universitária. Os projetos vinculados a este 

programa estão divididos em quatro frentes: 
desenvolvimento de sistemas, desenv olvimento de 
material 3D, desenvolvimento de disposit ivos para 
Internet das Coisas e aplicação de cursos sobre os 
conteúdos das outras três frentes e de informática 
básica. Algumas áreas são carentes de 
informatização e a proposta de um sistema de 

informação para elas vai além de apenas inserir  o 
computador para a condução do trabalho, mas 

implica em sistematizar processos e criar bases 
estruturadas para facilitar a tarefa de tomada de 

decisão (geração de conhecimento).  
 

 

TÍTULO: MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE MEL DE 

 APIS MELLIFERA

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICAA/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 do 
médio 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 Cooperativas. Logo, 
para auxiliar no processo de regulamentação da 
atividade, com selos de inspeção que garantam a 



sua comercialização formal, os projetos de extensão 

em anos anteriores, 2012 e 2014 já diagnosticaram 
a qualidade dos méis assim como do sistema de 

produção e, neste projeto objetiva-se dar 
continuidade ao monitoramento da qualidade físico-

química dos méis produzidos, visto que outros 
apicultores estão aderindo as associações e 

cooperativa, além disso os que são associados a 
mais tempo também necessitam de um 

acompanhamento da qualidade de seu produto. 
Destaca-se também que este setor produtivo 

necessita de profissionais da área de Ciências 
Agrárias com conhecimentos que possam fornecer 
suporte técnico, em função disto neste projeto 
também será realizada divulgação dos métodos de 
controle de qualidade dos méis para a comunidade 
acadêmica interna, mais especificamente para os 
acadêmicos dos Cursos de Agronomia, Zootecnia, 

Farmácia, Química e Medicina Veterinária.  
 

 

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 (CÓPIA) 15-03-

 2015

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, 2 011), 
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 2015
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, cuj o público 
alvo serão pessoas da comunidade que frequentam 
os cursos do Núcleo de Estudos da Terceira Idade da 
UFMT/Rondonópolis e demais pessoas interessadas    
- Conhecimentos fundamentais da computação, 
envolvendo hardware básico, linguagem de 
programação SCRATCH e Introdução ao ARDUINO 
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 Médi o, 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: ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA A PRODUTORES 
E ASSENTAMENTOS RURAIS PARA 

DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO DE 

DOENÇAS DE ANIMAIS DE PRODUÇÃO E 

EQUINOS NA REGIÃO NORTE DE MATO 
 GROSSO

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Nadia Aline Bobbi Antoniassi - Docente 

 RESUMO: Em casos de surto de doenças em  animais de 
produção e equinos, haverá o deslocamento de 

membros da equipe para o local, onde serão 
realizados levantamentos epidemiológicos, exame 
clínico dos animais doentes e quando necessário, 
realização de necropsia e coleta de amostras para 
análise laboratorial.  As amostras de tecidos dos 

animais procedentes de necropsia serão cadastrados 
e processados para exame histológico e observadas 
em microscópio óptico. Quando necessário as 
amostras serão enviadas a laboratórios de 
microbiologia, biologia mole cular e toxicológicos.   
Os resultados obtidos serão enviados aos 
responsáveis pela propriedade onde ocorreu o surto 
para tomada de medidas de controle e profilaxia.  

Palestras sobre as principais enfermidades 
diagnosticadas serão organizadas e realizadas de 

acordo com a solicitação de produtores e/ou 

sindicatos rurais.  
 

 

TÍTULO: TECNOLOGIA , INOVAÇÃO E 

SUSTENTABILIDADE COMO INCENTIVO AO 
INGRESSO E PERMANÊNCIA DE JOVENS DO 



SEXO FEMININO NOS CURSOS DE 

 ENGENHARIA MECÂNICA

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICAT/CUR 

COORDENADOR: Silmara Bispo dos Santos - Docente 

 RESUMO: Este projeto vem sendo 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 Mecânica. Para isso 
diversas atividades tem sido propostas à 

comunidade escolar em horários de contra-turno. 
Palestras tem sido dadas na escola com o intuito de 

despertar o interesse das estudantes a partir  do 
conhecimento sobre o curso e o mercado de 

trabalho, bem como renda salarial do profissional 
após a formação. Além disso, palestras envolvendo 

temas como tecnologia, inovação e sustentabilidade 
são alguns dos principais temas a serem também 

abordados no projeto. Com estas palestras espera-
se esclarecer o quanto tem sido importante a 

atividade desta profissão para a modernização de 
diferentes sistemas hoje em dia disponíveis (ex. 

Sistemas de comunicação, transporte, energia entr e 
outros) e fundamentais à vida da sociedade 

moderna. Também serão disponibilizadas aulas de 
reforço escolar ás estudantes de ensino médio 

buscando sempre associar os conteúdos vistos pelas 

estudantes com fenômenos observados no dia a dia. 
Além das palestras e das aulas de reforço, serão 

realizadas atividades práticas de construção de 
protótipos de sistemas de conversão de energia 

para aproveitamento de duas fontes renováveis 
importantes, um gerador eólico didático e um 

aquecedor solar de água. Ambos os equipamentos 
serão construídos com materiais de baixo custo e 

quando possível materiais de descarte.  
 

 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO E MANEJO DE 

BRAQUIÁRIAS NO ESTADO DE MATO 



 GROSSO (CÓPIA) 16-03-2015

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: FAMEV 

COORDENADOR: Rosemary Laís Galati - Docente 

 RESUMO: No Brasil, das áreas de pastagens hoje existentes, 

grande parte é ocupada por gramíneas exclusivas, 
principalmente as do gênero Brachiaria, sendo que 

parte destas áreas se encontra degradada ou em 
algum estágio de degradação e com a produtividade 

comprometida, pois historicamente, as pastagens 
sempre foram e ainda são, em sua maioria, 

exploradas em sistemas com baixa utilização de 
tecnologia. Devido a este antecedente histórico, 

existe uma crença quase generalizada entre os 
pecuaristas de que as pastagens podem ser 

exploradas sem adubação de manutenção e/ou com 
uso de baixas quantidades de corretivos e 

fertilizantes, tendo como resultado sistemas de 

produção extensivos de baixa produtividade, 
ocupando áreas marginais e/ou regiões com infra-

estrutura deficiente. Essas estratégias de produção 
têm conduzido a baixa disponibilidade e qualidade 

de forragem e queda consistente da fertilidade do 
solo, sendo este um dos fatores importantes 

associados à degradação das áreas de pastagem, 
limitando a produção de ruminantes na maioria das 

propriedades. Diante deste panorama, pretende -se 
com esta proposta avaliar duas cult ivares de 

braquiária (Marandu e Convert HD 364) quanto ao 
seu manejo e variações em composição e morfologia 

ao longo das estações do ano. A intenção é 
compreender como estes capins se comportam, com 

especial atenção ao Convert HD 364, pois é uma 
cult ivar recente, com característ icas produtivas 

desejáveis, mas escassa de informações.  
 

 

TÍTULO:  OFICINA DE ARDUINO

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: FAET 

COORDENADOR: Fabricio Parra Santilio - Docente 



 RESUMO: Os docentes Fabricio Parra Santilio e Roberto Perillo 

Barbosa Da Silva, do Departamento de Engenharia 
Elétrica da Universidade Federal de Mato Grosso, 

realizarão a Oficina de Arduíno, destinada aos 
alunos do 8º e 9º anos do ensino fundamental. A 

oficina contará com aulas presenciais nas 
dependências da Escola Municipal Raimunda 

Arnaldo de Almeida Leão, no período pré -
estabelecido. Espera-se que a oficina de Arduíno 

introduza conceitos e novos saberes sobre o 
microcontroladores Arduíno e suscite, nos 

participantes, 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 
disposit ivos eletrônicos e o microcontrolador 

Arduíno. 
 

 

TÍTULO: GRUPO DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO 

DE CAPRINOS E OVINOS (GEPECO) (CÓPIA) 

 27-03-2015
MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICAA/Campus Sinop 

COORDENADOR: Helen Fernanda Barros Gomes - Docente 

 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 ativi dades 

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 posit iva 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 muilt idisciplinar do conhecimento.  

 

 

TÍTULO: 1ª  JORNADA DE INTERAÇÃO HUMANO-
COMPUTADOR PARA EMPRESAS (CENTRO-

 OESTE)

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: IC 

COORDENADOR: Patricia Cristiane de Souza - Docente 

 RESUMO: A 1ª Jornada de Interação Humano-Computador 
para Empresas (Centro-Oeste), realizada pelo 
Laboratório de Ambientes Virtuais Interativos 
(LAVI), do Instituto de Computação (IC) da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em 
parceria com a Secretaria Regional da Sociedade 
Brasileira de Comput ação (SBC) em Mato Grosso, é 
um evento voltado para profissionais de Tecnologia 
da Informação (TI) de empresas privadas e também 
de órgãos governamentais, além de pesquisadores e 
estudantes.    Conta com a promoção da Association 
for Computing Machinery (A CM), BR-CHI, instância 
brasileira do SIGCHI (Special Interest Group on 
Computer–Human Interaction), organização da ACM 
que definiu o campo de atuação de IHC em nível 

global, e da Comissão Especial de Interação 
Humano-Computador (CEIHC) da SBC.    A 
programação inclui palestras e minicursos com 
nomes de destaque nacional na área de IHC.  

 



 

TÍTULO:  PROJETISTA PSCIP VOLUNTÁRIO
MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICAA/Campus Sinop 

COORDENADOR: Vinícius José Santos Lopes - Docente 

 RESUMO: Formatar grupos interdisciplinares de acadêmicos 

da instituição para a elaboração de Processos de 
Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) de 

forma gratuita de edificações que abriguem 
entidades de assistência social e órgãos públicos 

com reconhecimento de utilidade pública Fe deral, 
Estadual e ou Municipal, com fins filantrópicos e 
que promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, 
a assistência social e beneficente de pessoas 
carentes, em especial as crianças, adolescentes, 

idosos e portadores de deficiência, permitindo os 
acadêmicos dar um retorno a sociedade e região em 

que se encontra instalada a Universidade e interagir 
com atividades básicas de elaboração de projetos de 

prevenção de combate à incêndio e sistemas de 
proteção contra descargas atmosféricas.  

 

 

TÍTULO: XVI SIMPÓSIO DE CITOGENÉTICA E 

 GENÉTICA DE PEIXES
MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: IB 

COORDENADOR: Paulo Cesar Venere - Docente 

 RESUMO: De 25 a 28/10/2015, a UFMT sediará o XVI SCGP, um 
evento bianual, que tem por finalidade congregar 
pesquisadores que atuam com citogenética e 

genética de peixes, resultando numa reunião 
consagrada entre geneticistas e ict iólogos.  Após 29 
anos de existência, é a primeira vez que o evento 
ocorre na região Centro–Oeste, gerando assim 
expectativas em torno de sua realização. O tema 
central abordará os estudos voltados à utilização de 
marcadores cromossômicos e moleculares como 
ferramentas para a conservação de espécies nativas 
e suas aplicações em piscicultura. Além disso, a 



crescente construção de barragens para a produção 

de energia hidroelétrica vem despertando a 
necessidade de se conhecer mais a fundo as 

questões voltadas para a diversidade genética de 
estoques naturais no sentido de se garantir a 

preservação dessa imensa diversidade ict iogenética 
presente nas bacias hidrográficas brasileiras.  Estão 

programadas 06 palestras, 04 mesas-redondas, 04 
minicursos, comunicações orais, pôsteres e 

atividades de socialização. A programação  objetiva 
abrir espaço entre os participantes para uma maior 

integração entre a comunidade estudantil  e 
pesquisadores de diferentes entidades brasileiras, 
uma vez que essa será uma oportunidade ímpar que 
abrirá importantes perspectivas  e não podemos 
perder esse momento de atualização do 
conhecimento na área de genética de peixes.  

 

 

TÍTULO:  USO DO PROCESSADOR DE TEXTOS LATEX

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: IC 

COORDENADOR: Mauricio Fernando Lima Pereira - Docente 

 RESUMO: Este curso tem como objetivo a capacitação de 
servidores técnicos, professores e alunos de pós -
graduação e graduação na utilização do processador 
de textos Latex e ferramentas auxiliares a este 

processador. Também visa orientar sobre a 
utilização de um modelo de monografia, que no caso 
será o  modelo de monografia do Instituto de 
Computação. 

 

 

TÍTULO: IV SEMINÁRIO DO GECA: 'A (RE)PRODUÇÃO 

DO ESPAÇO AGRÁRIO REGIONAL E AS 
 DINÂMICAS TERRITORIA IS'.

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: ICHS 

COORDENADOR: Onélia Carmem Rossetto - Docente 



 RESUMO: O IV Seminário do GECA: 'A (re)produção do espaço 

agrário regional e as dinâmicas territori ais'  vem 
com a proposta de promover a reflexão e diálogo 

sobre o respectivo tema partindo de diferentes 
percepções. Este seminário, organizado pelo Grupo 

de Pesquisas em Geografia Agrária e Conservação 
da Biodiversidade do Pantanal (GECA), num 

processo de construção do conhecimento, busca 
articular um diálogo entre a comunidade acadêmica 

em geral e pesquisadores externos. As atividades da 
programação vai se realizar em duas etapas: 

Primeira - leitura de textos auxiliares do seminário, 
entre os dias 11 a 15 de maio. Segunda - seminário 
presencial entre os dias 18  a 22 de maio, sendo este 
especificamente no período vespertino.  

 

 

TÍTULO: OFICINA DE SCILAB PARA ELETRICIDADE E 

 MAGNETISMO - 2° EDIÇÃO

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 Scilab para 
Eletricidade e Magnetismo destinado aos alunos 

acima do 3º  Semestre do Curso de Engenharia 
Elétrica e também para alunos provindos de outros 

cursos ou instituições de educação que tenham 
interesse, ou cursam materias similares a ofertada. 
O curso terá início no dia 08 de maio e se estenderá 
até o dia 26 de Junho de 2015, contando com aulas 
presenciais ministradas pelos próprios petianos na 
sala de computação ICET/FAET (Aquário)  nas sextas 
(das 15:30 às 18:00) Espera-se que esse curso faça o 
aluno aprender um pouco mais detalhadamente 
sobre o software Scilab 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:  CURSOS GAIIA 2015
MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: IC 

COORDENADOR: Thiago Meirelles Ventura - Docente 

 RESUMO: O grupo Gaiia do Instituto de Computação da UFMT 

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 
PostgreSQL, MongoDB e Lucene, técnicas de 
paralelismo e controle de versão. Com isso, espera-
se uma boa qualificação dos envolvidos na atuação 
dessas tecnologias. 

 

 

TÍTULO: VI SEMANA ACADÊMICA DE ENGENHARIA 
 MECÂNICA

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: ICAT/CUR 

COORDENADOR: Marcia Moreira Medeiros - Docente 

 RESUMO: A fim de expor a importância da Engenharia em 
projetos de Inovação Tecnológica, pr opomos um 
tema 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, 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 ativ idades 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: MT CIÊNCIA - UM NOVO CONCEITO EM 

 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
MODALIDADE: Programa 

UNIDADE: Pró-Reitoria - Campus Sinop 

COORDENADOR: Roberta Martins Nogueira - Docente 

 RESUMO: O MT-Ciência trata-se de uma iniciativa por parte de 
profissionais que atuam nos setores acadêmicos, 
científicos e de produção tecnológica, visando 
promover, oportunizar, divulgar e difundir os 
resultados de pesquisas, experiências profissionais e 
tecnologias desenvolvidas em laboratórios e na 
bancada acadêmica para toda a sociedade. 

 

 

TÍTULO: RETEC - REVISTA DE EXATAS E 

 TECNOLOGIAS
MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICEN/CUR 

COORDENADOR: Tatiana Annoni Pazeto - Docente 

 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:  MINICURSO DE ATPDRAW 5.7 - 2015

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 8ª edição do minicurso terá 
início no dia 23 de Maio e se estenderá até o dia 20 

de Junho de 2015, 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:  PROJETO AEROO - PANTAERO

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICAT/CUR 

COORDENADOR: Edson Godoy - Docente 

 RESUMO: A proposta da criação de um projeto de divulgação 
de Ciência e Tecnologia nas escolas publicas da 

cidade de Rondonópolis-MT, visa trabalhar o aluno 

universitário no ambiente do ensino médio, 



estimulando o aprendizado dos conhecimentos de 

Física e Matemática pelos alunos do ensino médio.  
Os estudantes universitários serão introduzidos 

dentro das escolas de ensino médio da rede publica, 
para desenvolvimento de atividades didáticas 

extraclasse visando contemplar o uso da 
Matemática e Física  nas etapas de um projeto 

mecânico. Desta maneira será criada a experiência 
do aluno da rede publica na construção do 

protótipo, utilizado para a competição SAE 
Aerodesign, fomentando os estudantes do ensino 

médio para as carreiras exatas e tecnológicas, tais 
como Física e Matemática.  Além das atividades 
desenvolvidas será promovido o curso de 
Engenharia Mecânica, fomentando futuros alunos 
para o curso.  

 

 

TÍTULO:  PROJETO ECOLÍDER
MODALIDADE: Programa 

UNIDADE: FAeCC 

COORDENADOR: Cecilia Arlene Moraes - Docente 

 RESUMO: Programa EcoLíder se insere na aposta de ação 
interligada e interdependente com iniciativa de 
acadêmicos do Curso de Graduação em 
Administração da FAeCC-UFMT para formar rede de 
comunicação na difusão do consumo consciente de 

energia elétrica, água e descarte adequado de 
materiais, visando a sustentabilidade ambiental e 
social, no espaço do campus da Universidade 
Federal de Mato Grosso, com orientação de 

professores. 
 

 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO FENOTÍP ICO 

DE TOUROS DA REGIÃO SUL DE MATO 

 GROSSO

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICAT/CUR 



COORDENADOR: Rodrigo Junqueira Pereira - Docente 

 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 

competit ividade 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 característ icas 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: SUPORTE À MODELAGEM DE PROCESSOS NO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO 

 GROSSO

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: REITORIA 

COORDENADOR: Raul Teruel dos Santos - Docente 

 RESUMO: O projeto terá foco no apoio à modelagem de 
processos piloto, além do desdobramento da cadeia 
de valor, suporte à definição de objetivos e de 
indicadores, visando a melhoria dos processos 
existentes no TCE-MT. 

 

 



TÍTULO: :   FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

QUALITATIVO NA IMPLEMENTAÇÃO DA 

ARQUITETURA INSTITUCIONAL NA ÁREA DE 

 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)
MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: REITORIA 

COORDENADOR: Saulo Roberto SodrÉ dos Reis - Docente 

 RESUMO: Este projeto busca desenvolve r ações conjuntas com 

a área de tecnologia de informação do TCE -MT que 
envolve a realização de workshops, 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 estratégico.  
 

 

TÍTULO:  TESTE DE INVASÃO DE APLICAÇÕES WEB

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: REITORIA 

COORDENADOR: Nelcileno Virgílio de Souza Araújo - Docente 

 RESUMO: O curso trata de testes de invasão de aplicações 
web, as quais, atualmente, são um dos principais 
alvos de ataque, devido à presença massiva nos 
mais diversos ambientes. Um teste de invasão, 

também chamado de teste de penetração ou 
pentest, é um método utilizado para verificar a 

segurança de um ambiente, plataforma ou sistema, 
por meio da simulação de ataques reais expl orando 

as vulnerabilidades encontradas. Diferentemente de 
uma varredura de vulnerabilidades, que muitas 

vezes recorre ao simples uso de ferramentas 
automatizadas, pentest é um processo cíclico que 
depende principalmente do conhecimento técnico do 
auditor de segurança que o realiza. Este curso, 
então, espera introduzir as principais técnicas que 

podem ser empregadas.  



 

 

TÍTULO: GERENCIAMENTO DE RISCOS ASSOCIADOS À 
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NA 

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA 

 INFORMAÇÃO DO TCE/MT

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: REITORIA 

COORDENADOR: Nelcileno Virgílio de Souza Araújo - Docente 

 RESUMO: O projeto busca desenvolver ações conjuntas com a 
área de Tecnologia da Informação do TCE -MT com a 
proposta de capacitar a equipe de TI de forma que 
tenham o domínio para propor controles de 

segurança da informação para tratar e mitigar os 
riscos na organização.  

 

 

TÍTULO: MELHORIA DO SUPORTE DE TI POR MEIO DE 
FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

QUALITATIVO DOS PROCESSOS DE 

GERENCIAMENTO DE PROBLEMAS DOS 

SERVIÇOS OFERECIDOS AOS CLIENTES DO 
 TCE/MT

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: REITORIA 

COORDENADOR: Nelcileno Virgílio de Souza Araújo - Docente 

 RESUMO: A proposta é capacitar a equipe da área de suporte 
aos usuários de TI do TCE-MT propiciando melhores 

práticas de gerenciamento de processos de TI, além 
de maior qualidade e satisfação com o suporte 
prestado aos clientes.  

 

 

TÍTULO: CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E 



ACOMPANHAMENTO QUALITATIVO DOS 

PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DE 

 SISTEMAS

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: REITORIA 

COORDENADOR: Jivago Medeiros Ribeiro - Docente 

 RESUMO: O projeto busca a constante manutenção e 
desenvolvimento de novas funcionalidades para dos 

sistemas utilizados no TCE -MT, como: APLIC, CONEX-
E, CONTROL-P, GEO-OBRAS, entre outros. Bem como 

a construção de um novo processo de 
desenvolvimento de software e a capacitação da 

equipe de colaboradores nas tecnologias e 
metodologias referentes ao desenvolvimento de 

sistemas que contribuam com a satisfação das 
necessidades do público inter no e externo (usuários 

dos sistemas) do TCE-MT em relação PDTI e ao Plano 
Estratégico do TCE-MT. 

 

 

TÍTULO: I SEMANA DE ENGENHARIA DO CAMPUS DE 

 VÁRZEA GRANDE
MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: IEVG 

COORDENADOR: Frederico Ayres de Oliveira Neto - Docente 

 RESUMO: O evento será voltado para estudantes de 
graduação e de Ensino Médio com o objetivo de 
apresentar-lhes as áreas de atuação de engenheiros, 

especificamente em Engenharia de Controle e 
Automação, Engenharia da Computação, Engenharia 

de Minas, Engenharia Química e Engenharia de 
Transportes, cursos oferecidos no Campus de Várzea 

Grande da UFMT.  Serão convidados expoentes das 
áreas, bem como profissionais que atuam em 

inovação tecnológica para ministrar palestras com o 
intuito de apresentar as diversas áreas. Espera-se, 
desta maneira, criar referências científicas e 
tecnológicas tanto para os estudantes quanto para 
os professores e profissionais que atuam na região 

metropolitana de Cuiabá.  



 

 

TÍTULO: 67º  SIMPAS - SISTEMAS INTEGRADOS DE 
MANEJO NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA 

 SUSTENTÁVEL (CÓPIA) 23-07-2015

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: ICAA/Campus Sinop 

COORDENADOR: Carlos Cesar Breda - Docente 

 RESUMO: A região centro norte do Estado de Mato Grosso se 
notabiliza por apresentar uma importância 

crescente como grande produtora e exportadora de 
produtos agrícolas e geradora de divisas para o 

país. Ao mesmo tempo, situa-se numa região de 
transição entre os biomas Floresta Amazônica e 

Cerrado, requerendo, ao mesmo tempo, uma 
utilização racional dos rec ursos naturais e a redução 
dos impactos ambientais nos ecossistemas onde a 
agricultura está inserida.  Assim, presente projeto 
tem por objetivo atualizar profissionais (produtores 
rurais, técnicos, extensionistas e pesquisadores) e 
estudantes da área de ciências agrárias a respeito 

de técnicas agrícolas integradas, visando a 
racionalização do uso dos recursos naturais e o 

aumento das produções agrícolas de forma 
sustentável, por meio de um ciclo de palestras e 

debates, envolvendo a presença de especialistas  de 
destaque no cenário agrícola brasileiro  

 

 

TÍTULO: I SIMPÓSIO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA 

 DO RÚMEN
MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: FAMEV 

COORDENADOR: Luciano da Silva Cabral - Docente 

 RESUMO: O I Simpósio Brasileiro de Microbiologia do Rúmen 
será realizado nos dias 06 e 07 de Novembro de 
2015 na UFMT, e foi idealizado objetivando 

promover uma discussão aprofundada sobre a 
aplicação dos conhecimentos atuais em 



microbiologia do rúmen para o aumento da 

eficiência de uso dos nutrientes e do sistema de 
produção de carne e leite, bem como reduzir os 

impactos ambientais e melhoria das condições de 
saúde dos animais. Desta forma, foram selecionados 

temas de elevada importância relacionados a 
microbiologia ruminal num contexto atual e ao 

mesmo tempo voltado para questões futuras, tais 
como estratégias para reduzir a emissão de metano, 

uso de técnicas moleculares para estudar o 
ecossistema ruminal e avanços na microbiologia 

ruminal aplicados a nutrição de gado leiteiro e de 
corte. Para discutir  esses temas, foram convidados 
pesquisadores nacionais e internacionais de maior 
destaque na atualidade, incluindo 4 brasileiros, 3 
provenientes de instituições norte -americanas e um 
australiano. Com o objetivo de proporcionar um 
maior aprofundamento de cada assunto, no pri meiro 

dia foram idealizadas 5 palestras, sendo 2 no 
período da manhã e 3 no período da tarde, e no 

segundo dia, 3 no período da manhã. Ao final de 
cada dia, será realizada uma mesa redonda, 

reunindo todos os palestrantes e debatedores, no 
sentido de mais uma vez dar oportunidade aos 

mesmos de fazerem comentários adicionais, bem 
como aos congressistas de realizarem mais 

perguntas e discussões.  
 

 

TÍTULO:  CURSO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: FAET 

COORDENADOR: Luiz Miguel de Miranda - Docente 

 RESUMO: O curso de pavimentação urbana proposto neste 

projeto deverá contemplar o aperfeiçoamento de 
técnicos da SECID que tem pela frente o desafio de 

gerenciar a pavimentação urbana das cidades de 
Mato Grosso. Grande parte desses recur sos são 
oriundos do Ministério das Cidades, que através dos 
seu agente Caixa Econômica Federal (CEF) exige 
projetos executivos de pavimentação urbana. Assim, 
esse curso, promovido pela UFMT e financiado pela 

SECID, voltado exclusivamente para a qualificação 
dos seus técnicos é que levou a este projeto com 



carga horária de 40 (quarenta) horas e uma ementa 

adequada aos objetivos da SECID.  
 

 

TÍTULO: III SEMANA ACADÊMICA DE ENGENHARIA 

AGRÍCOLA E AMBIENTAL (CÓPIA) 20-10-

 2014
MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: ICAT/CUR 

COORDENADOR: Analy Castilho Polizel - Docente 

 RESUMO: A III Semana de Engenharia Agrícola e Ambiental 
visa promover a interação entre discentes, docentes 
e técnicos-administrativos do curso de Engenharia 
Agrícola e Ambiental/CUR/UFMT e em presas 
privadas do agronegócio e setor ambiental, bem 
como, com instituições públicas do setor produtivo e 
ambiental. Tal iniciativa é fundamental para a 
formação de profissionais dotados de competências 
e habilidades direcionados à tecnologias agrícolas 
sustentáveis, que se constituem em um eixo 

econômico estratégico para a região sudeste de 
Mato Grosso. 

 

 

TÍTULO:  11º  PALESTRA MILTON VARGAS
MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: IEVG 

COORDENADOR: Fabiani Maria Dalla Rosa Barbosa - Docente 

 RESUMO: A 11ª Palestra Milton Vargas, este ano será 

proferida pelo Eng. Geól. Romero Cesar Gomes 
(UFOP), intitulada 'Geotecnia Aplicada à Mineração: 

Cenários e Perspectivas'. Esta palestra está inserida 
na proposta da ABMS - Associação Brasileira de 

Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, que 
em Cuiabá está sendo organizada com o apoio da 

UFMT, IFMT, METAMAT, SINGEMAT, CREA E MUTUA.    
O evento será realizado no dia 28 de outubro 

(Quarta-feira) às 13h na UFMT, Auditório Vangil 
Pinto (CCBS III) em Cuiabá - MT.    Acesse o link 



abaixo e faça sua inscrição gratuita!       

https://docs.google.com/forms/d/1w3I20PxO -uO-
31zCCCvmMB-

CNvqKY1DjLq6uWNxFJ0A/viewform?usp=send_form  
 

 

TÍTULO: COMPETIÇÃO DE PONTES DE ESPAGUETES - 

 2015

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 t ipo 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 m eio 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 descrit ivo 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:  CURSO DE TOGAF
MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: REITORIA 

COORDENADOR: Saulo Roberto SodrÉ dos Reis - Docente 

 RESUMO: Este curso faz parte de uma das ações propostas no 

projeto de Formação e acompanhamento qualitativo 
na implementação da Arquitetura Institucional na 

Área de Tecnologia da Informação (T I)  O objetivo 
capacitar a equipe de TI do TCE  no conceito de 

Arquitetura Institucional e do Framework TOGAF, 
promovendo aos participantes o entendimento 
sobre este framework e sua importância dentro da 
construção do modelo de arquitetura nos processos 
e sistemas do Tribunal de Contas.  

 

 

TÍTULO:  GESTÃO DE RISCOS DE TI
MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: REITORIA 

COORDENADOR: Nelcileno Virgílio de Souza Araújo - Docente 

 RESUMO: Desenvolver a capacidade de propor controles de 
segurança da informação para tratar e mitigar os 
riscos nas organizações. Aprender a identificar 
ameaças, vulnerabilidades e riscos associados à 
segurança da informação e a aplicar em sua 
organização a metodologia de gestão e análise de 
riscos das normas NBR 31000 e NBR 27005.  

 


