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Titulo: Introdução a Métodos de Solução Numérica de Equações Diferenciais e 
suas Aplicações 

Unidade Geral: IUNMAT 

Coordenador: Lee Yun Sheng - Docente 

Resumo: O curso será uma introdução a metodologia de métodos numéricos em 
linguagem fortran, empregado na solução de equações diferenciais. 

  

Titulo: CURSO BÁSICO DE ARBITRAGEM EM ATLETISMO 

Unidade Geral: IUNIAraguaia 

Coordenador: Anibal Monteiro de Magalhães Neto - Docente 

Resumo: O curso básico de arbitragem em atletismo dará condições para que os 
alunos compreendam as regras desta modalidade milenar e além do mais 
capacitar novos arbitros para atulizarem nas competiçoes realizadas no 
municipio de barra do garças e nos campeonatos estuais e nacionais. 

  

Titulo: O TRABALHADOR DE ENFERMAGEM NO CONTEXTO ATUAL  

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Maria Aparecida Munhoz GaÍva - Docente 

Resumo: Ciclo de debates organizado pela disciplina do Mestrado em 
Enfermagem, Processo de Trabalho em Saúde e Enfermagem no cCntexto 
do Sistema Ùnico de Saúde, cujo objetivo é  promover uma discussão 
acerca das condições de trabalho e do trabalhador da Enfermagem, 
voltado principalmente, aos alunos do Mestrado, docentes da Faculdade 
de Enfermagem, alunos do curso de graduação e comunidade externa. A 
atividade contará com a participação de docentes da UFMT, com 
experiência e pesquisas nessa área de conhecimento, com debate 
voltado para a realidade de Mato Grosso e Cuiabá.   

  

Titulo: Ação Interinstitucional para qualificação e reinserção profissional dos 
resgatados do trabalho escravo em Mato Grosso 

Unidade Geral: ICHS 

Coordenador: Vitale Joanoni Neto - Docente 

Resumo: A política de qualificação e reinserção profissinonal surge como a medida 
mais adequada para garantir que os egressos do trabalho escravo, além 
de não mais se submeterem a situações de degradância, consigam sua 
autonomia efetiva. Para tanto, parte-se da premissa de que há uma 
relação direta entre a qualificação profissional e a inserção e 
permanência dos trabalhadores no mercado de trabalho e na promoção 
de geração de trabalho e renda. O escopo deste projeto é a integração da 
política de qualificação com as demais políticas públicas de trabalho, 
emprego e renda e com aquelas dos campos da educação e do 
desenvolvimento regional.  

  

Titulo: II Semana da Contabilidade 

Unidade Geral: ICHS/CUR 

Coordenador: João Bosco Arbués Carneiro Júnior - Docente 



Resumo: A II Semana de Contabilidade será realizada no período de 28 de 
Setembro a 02 de Outubro de 2009. O evento ofertará palestras e mini 
cursos com o objetivo de atualização dos discentes, docentes e 
comunidade em geral. A programação da II semana de contabilidade é 
apresentada a seguir:  No dia 28, a palestra sobre as Alterações na 
Legislação Societária abre o evento. No segundo dia, os participantes 
terão a oportunidade de participar de um mini curso sobre Imposto de 
Renda. No terceiro dia de evento, serão realizadas duas palestras, a 
primeira sobre Educação Fiscal e a segunda versará sobre Segurança do 
Trabalho. No dia 01/09, os participantes terão um mini curso sobre a 
utilização da calculadora financeira HP12-C. No encerramento do evento, 
na sexta-feira (02/09)  haverá um campeonato de futsal entre os 
academico de ciencias contabeis. Este ano, na abertura de cada palestra 
serão apresentadas monografias que alcançaram excelentes resultados. 
As inscrições podem ser feitas no Departamento de Ciências Contábeis e 
com os alunos do 5º Ano Noturno. As vagas são limitadas ao número de 
200 inscrições. 

  

Titulo: Mesa redonda: o profissional da área de Informática no mercado de 
trabalho regional. 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Mara Andrea Dota - Docente 

Resumo: Esta 'mesa redonda' visa proporcionar um debate no qual iremos discutir 
sobre a atuação do profissional da Informática na nossa região, 
abordando o perfil do Licenciado em Informática, Bacharel em Sistemas 
de Informação e Ciência da Computação.  

  

Titulo: I Semana Acadêmica do Curso de Serviço Social – UFMT: Lutas Sociais e 
Formação Profissional – desafios para a consolidação do projeto ético-
político  

Unidade Geral: ICHS 

Coordenador: Gláucia Lelis Alves - Docente 

Resumo: A I Semana Acadêmica do Serviço Social é um evento de natureza 
político-formativa e científica que se compõe de um conjunto de ações 
destinadas aos estudantes de Serviço Social da UFMT, tendo em vista 
efetivar um espaço de debates, reflexões e socialização de 
conhecimentos relacionados aos temas históricos e emergentes do curso 
e áreas afins. O tema central do evento em sua primeira edição é: Lutas 
sociais e formação profissional – desafios à consolidação do projeto 
ético-político.  

  

Titulo: Gestão de Riscos e Auditoria Baseada em Riscos 

Unidade Geral: FD 

Coordenador: Claudio Cruz Nunes - Docente 



Resumo: Este projeto faz parte do programa que objetiva a realização de vinte e 
sete cursos presenciais voltados para a capacitação e desenvolvimento 
profissional dos servidores da Secretara de Fazenda do Estado de Mato 
Grosso – SEFAZ/MT, no período de novembro de 2009 a novembro de 
2010, previstos no planejamento da instituição.    A SEFAZ/MT entende 
que promover a qualificação dos seus servidores é uma condição básica 
para a melhoria de sua competência profissional.  Para atender esse 
objetivo, está formalizando contrato com a Universidade Federal de 
Mato Grosso que propôs um programa de capacitação eficaz e 
atualizado, a fim de se obter resultados efetivos no desempenho dos 
servidores e de suas unidades de trabalho. Nesta perspectiva, os cursos 
foram planejados visando atender à demanda de desenvolvimento 
institucional. 

  

Titulo: Administração Pública Gerencial 

Unidade Geral: FD 

Coordenador: Claudio Cruz Nunes - Docente 

Resumo: Este projeto faz parte do programa que objetiva a realização de vinte e 
sete cursos presenciais voltados para a capacitação e desenvolvimento 
profissional dos servidores da Secretara de Fazenda do Estado de Mato 
Grosso – SEFAZ/MT, no período de novembro de 2009 a novembro de 
2010, previstos no planejamento da instituição.    A SEFAZ/MT entende 
que promover a qualificação dos seus servidores é uma condição básica 
para a melhoria de sua competência profissional.  Para atender esse 
objetivo, está formalizando contrato com a Universidade Federal de 
Mato Grosso que propôs um programa de capacitação eficaz e 
atualizado, a fim de se obter resultados efetivos no desempenho dos 
servidores e de suas unidades de trabalho. Nesta perspectiva, os cursos 
foram planejados visando atender à demanda de desenvolvimento 
institucional. 

  

Titulo: Contabilidade Gerencial - Turma A 

Unidade Geral: FD 

Coordenador: Claudio Cruz Nunes - Docente 

Resumo: Este projeto faz parte do programa que objetiva a realização de vinte e 
sete cursos presenciais voltados para a capacitação e desenvolvimento 
profissional dos servidores da Secretara de Fazenda do Estado de Mato 
Grosso – SEFAZ/MT, no período de novembro de 2009 a novembro de 
2010, previstos no planejamento da instituição.    A SEFAZ/MT entende 
que promover a qualificação dos seus servidores é uma condição básica 
para a melhoria de sua competência profissional.  Para atender esse 
objetivo, está formalizando contrato com a Universidade Federal de 
Mato Grosso que propôs um programa de capacitação eficaz e 
atualizado, a fim de se obter resultados efetivos no desempenho dos 
servidores e de suas unidades de trabalho. Nesta perspectiva, os cursos 
foram planejados visando atender à demanda de desenvolvimento 
institucional. 

  

Titulo: Contabilidade Gerencial - Turma B 



Unidade Geral: FD 

Coordenador: Claudio Cruz Nunes - Docente 

Resumo: Este projeto faz parte do programa que objetiva a realização de vinte e 
sete cursos presenciais voltados para a capacitação e desenvolvimento 
profissional dos servidores da Secretara de Fazenda do Estado de Mato 
Grosso – SEFAZ/MT, no período de novembro de 2009 a novembro de 
2010, previstos no planejamento da instituição.    A SEFAZ/MT entende 
que promover a qualificação dos seus servidores é uma condição básica 
para a melhoria de sua competência profissional.  Para atender esse 
objetivo, está formalizando contrato com a Universidade Federal de 
Mato Grosso que propôs um programa de capacitação eficaz e 
atualizado, a fim de se obter resultados efetivos no desempenho dos 
servidores e de suas unidades de trabalho. Nesta perspectiva, os cursos 
foram planejados visando atender à demanda de desenvolvimento 
institucional. 

  

Titulo: Contabilidade publica voltada para as normas internas da contabilidade 
- Turma A 

Unidade Geral: FD 

Coordenador: Claudio Cruz Nunes - Docente 

Resumo: Este projeto faz parte do programa que objetiva a realização de vinte e 
sete cursos presenciais voltados para a capacitação e desenvolvimento 
profissional dos servidores da Secretara de Fazenda do Estado de Mato 
Grosso – SEFAZ/MT, no período de novembro de 2009 a novembro de 
2010, previstos no planejamento da instituição.    A SEFAZ/MT entende 
que promover a qualificação dos seus servidores é uma condição básica 
para a melhoria de sua competência profissional.  Para atender esse 
objetivo, está formalizando contrato com a Universidade Federal de 
Mato Grosso que propôs um programa de capacitação eficaz e 
atualizado, a fim de se obter resultados efetivos no desempenho dos 
servidores e de suas unidades de trabalho. Nesta perspectiva, os cursos 
foram planejados visando atender à demanda de desenvolvimento 
institucional. 

  

Titulo: Contabilidade publica voltada para as normas internas da contabilidade 
- Turma B 

Unidade Geral: FD 

Coordenador: Claudio Cruz Nunes - Docente 

Resumo: Este projeto faz parte do programa que objetiva a realização de vinte e 
sete cursos presenciais voltados para a capacitação e desenvolvimento 
profissional dos servidores da Secretara de Fazenda do Estado de Mato 
Grosso – SEFAZ/MT, no período de novembro de 2009 a novembro de 
2010, previstos no planejamento da instituição.    A SEFAZ/MT entende 
que promover a qualificação dos seus servidores é uma condição básica 
para a melhoria de sua competência profissional.  Para atender esse 
objetivo, está formalizando contrato com a Universidade Federal de 
Mato Grosso que propôs um programa de capacitação eficaz e 
atualizado, a fim de se obter resultados efetivos no desempenho dos 
servidores e de suas unidades de trabalho. Nesta perspectiva, os cursos 
foram planejados visando atender à demanda de desenvolvimento 



institucional. 

  

Titulo: Planejamento e Orçamento Público 

Unidade Geral: FD 

Coordenador: Claudio Cruz Nunes - Docente 

Resumo: Este projeto faz parte do programa que objetiva a realização de vinte e 
sete cursos presenciais voltados para a capacitação e desenvolvimento 
profissional dos servidores da Secretara de Fazenda do Estado de Mato 
Grosso – SEFAZ/MT, no período de novembro de 2009 a novembro de 
2010, previstos no planejamento da instituição.    A SEFAZ/MT entende 
que promover a qualificação dos seus servidores é uma condição básica 
para a melhoria de sua competência profissional.  Para atender esse 
objetivo, está formalizando contrato com a Universidade Federal de 
Mato Grosso que propôs um programa de capacitação eficaz e 
atualizado, a fim de se obter resultados efetivos no desempenho dos 
servidores e de suas unidades de trabalho. Nesta perspectiva, os cursos 
foram planejados visando atender à demanda de desenvolvimento 
institucional. 

  

Titulo: Pedagogia Empresarial 

Unidade Geral: FD 

Coordenador: Claudio Cruz Nunes - Docente 

Resumo: Este projeto faz parte do programa que objetiva a realização de vinte e 
sete cursos presenciais voltados para a capacitação e desenvolvimento 
profissional dos servidores da Secretara de Fazenda do Estado de Mato 
Grosso – SEFAZ/MT, no período de novembro de 2009 a novembro de 
2010, previstos no planejamento da instituição.    A SEFAZ/MT entende 
que promover a qualificação dos seus servidores é uma condição básica 
para a melhoria de sua competência profissional.  Para atender esse 
objetivo, está formalizando contrato com a Universidade Federal de 
Mato Grosso que propôs um programa de capacitação eficaz e 
atualizado, a fim de se obter resultados efetivos no desempenho dos 
servidores e de suas unidades de trabalho. Nesta perspectiva, os cursos 
foram planejados visando atender à demanda de desenvolvimento 
institucional. 

  

Titulo: Licitação e Contratos 

Unidade Geral: FD 



Coordenador: Claudio Cruz Nunes - Docente 

Resumo: Este projeto faz parte do programa que objetiva a realização de vinte e 
sete cursos presenciais voltados para a capacitação e desenvolvimento 
profissional dos servidores da Secretara de Fazenda do Estado de Mato 
Grosso – SEFAZ/MT, no período de novembro de 2009 a novembro de 
2010, previstos no planejamento da instituição.    A SEFAZ/MT entende 
que promover a qualificação dos seus servidores é uma condição básica 
para a melhoria de sua competência profissional.  Para atender esse 
objetivo, está formalizando contrato com a Universidade Federal de 
Mato Grosso que propôs um programa de capacitação eficaz e 
atualizado, a fim de se obter resultados efetivos no desempenho dos 
servidores e de suas unidades de trabalho. Nesta perspectiva, os cursos 
foram planejados visando atender à demanda de desenvolvimento 
institucional. 

  

Titulo:  I DIA DE CAMPO DE EXTENSÃO RURAL - “ASSENTAMENTO BUGIO– 
PEDRA PRETA MT” 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Marcelo César Capellotto França - Docente 

Resumo:      A Extensão Rural, sem duvida, é uma área que contribui de forma 
significativa na melhoria da produção, levando e implantando novas 
tecnologias, manejo e informações aos produtores, proporcionando um 
aumento na qualidade da produção e até mesmo na qualidade de vida de 
centenas de famílias que vivem no campo, o que torna viável a 
permanência do homem obtendo a sua renda a partir da agricultura 
familiar.       Um aspecto interessante da Extensão Rural é que deve 
proporcionar retorno financeiro para as famílias assentadas e permita 
que as áreas sejam mantidas produtivas por longo período, o que é 
conhecido como desenvolvimento sustentável.      O papel da extensão 
rural consiste em: Melhorar as condições econômicas e sociais da 
população rural; aplicar os conhecimentos da ciência e a pesquisa aos 
problemas do agricultor e sua família; estimular os processos de 
mudanças da população rural, nos campos técnico, econômico e social; 
Incorporar as massas rurais, através da educação, aos programas de 
desenvolvimento de um país; Acelerar o desenvolvimento econômico e 
social das áreas rurais; Aumentar a renda do agricultor; Servir de ponte 
entre a pesquisa agropecuária e o produtor rural.         

  

Titulo:  I DIA DE CAMPO DE EXTENSÃO RURAL - “ASSENTAMENTO BUGIO– 
PEDRA PRETA MT” (Cópia) 16-11-2009 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Marcelo César Capellotto França - Docente 



Resumo:      A Extensão Rural, sem duvida, é uma área que contribui de forma 
significativa na melhoria da produção, levando e implantando novas 
tecnologias, manejo e informações aos produtores, proporcionando um 
aumento na qualidade da produção e até mesmo na qualidade de vida de 
centenas de famílias que vivem no campo, o que torna viável a 
permanência do homem obtendo a sua renda a partir da agricultura 
familiar.       Um aspecto interessante da Extensão Rural é que deve 
proporcionar retorno financeiro para as famílias assentadas e permita 
que as áreas sejam mantidas produtivas por longo período, o que é 
conhecido como desenvolvimento sustentável.      O papel da extensão 
rural consiste em: Melhorar as condições econômicas e sociais da 
população rural; aplicar os conhecimentos da ciência e a pesquisa aos 
problemas do agricultor e sua família; estimular os processos de 
mudanças da população rural, nos campos técnico, econômico e social; 
Incorporar as massas rurais, através da educação, aos programas de 
desenvolvimento de um país; Acelerar o desenvolvimento econômico e 
social das áreas rurais; Aumentar a renda do agricultor; Servir de ponte 
entre a pesquisa agropecuária e o produtor rural.         

 


