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Titulo: Capacitação técnica de colaboradores de granja de suínos da região de 
Sinop-MT 

Unidade Geral: ICAA/Campus Sinop 

Coordenador: Anderson Corassa - Docente 

Resumo: O desenvolvimento da suinocultura no estado de Mato Grosso se deu 
nos últimos anos devido a maior disponibilidade de ingredientes usados 
na alimentação animal, no entanto, observa-se não haver, quantitativa e 
qualitativamente, mão-de-obra preparada para atuar neste segmento. 
Desta forma, ha necessidade emergente de treinamento e qualificação 
dos colaboradores que atuam nas granjas de produção de suínos para 
que a atividade possa se desenvolver nos padrões de produtividade 
aumentando o desenvolvimento rural da região. Logo, a Universidade 
poderá ser inserida aos interesses da comunidade capacitando esta mão-
de-obra através da participação dos discentes do curso de Zootecnia sob 
orientação dos docentes da área, uma vez que estes podem repassar 
parte de sua competência nas áreas de produção, manejo, alimentação 
animal e gestão ao público alvo. Diante do exposto, o projeto tem como 
objetivo capacitar os colaboradores que atuam em granjas de produção 
de suínos na região de Sinop-MT. 

  

Titulo: Escolha Profissional - caminhos possíveis entre informação e orientação 
profissional, mercado de trabalho e questões pertinentes 

Unidade Geral: ICHS/CUR 

Coordenador: Laura de Carvalho - Docente 

Resumo: Essa proposta visa atender a comunidade discente interna e externa no 
que tange ao seu desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional. 
Objetiva-se atender e acolher os estudantes, bem como orientar em suas 
dificuldades de escolha profissional, autoconhecimento e mercado de 
trabalho para todos os participantes envolvidos (interno e externo). 
Envolve as seguintes ações em grupo: divulgação da proposta, triagem 
para formação dos grupos, avaliação da situação por meio de entrevistas, 
avaliação/testagem psicológica, dinâmicas de grupos, atividades de 
orientação, palestras, workshops, trocas de informações, técnicas de 
aconselhamentos e escuta, oficinas e encaminhamentos dos casos 
críticos.  

  

Titulo: Tex/Latex iniciante 

Unidade Geral: ICNHS/Campus Sinop 

Coordenador: Rubens Pazim Carnevarollo Júnior - Docente 

Resumo: Proporcionar um aperfeiçoamento na utilização da linguagem 'TeX' para 
a elaboração de documentos científicos, principalmente na utilização das 
abstrações para lidar com equações, fórmulas, figuras, matrizes, listas e 
referncias cruzadas simples. 

  

Titulo: Cooperatvismo como forma de emprendedorismo 

Unidade Geral: ICAA/Campus Sinop 

Coordenador: Aleido Díaz Guerra - Docente 



Resumo: Pretende-se com o curso ampliar as possibilidades de compressão nos 
estudantes da importância do cooperativismo na inclusão social e 
conseqüentemente de complementação e aumento da renda dos 
participantes na diferentes ações que poderiam ser desenvolvidas.   
Ampliar nos participantes o conhecimento sobre o papel do 
cooperativismo no mundo e em especial no Brasil, não só na 
complementação de renda ou possibilidades de renda mais também de 
formação de empreendimentos nas diversas áreas de desenvolvimento 
existentes no Brasil   

  

Titulo: Delineamento das bases farmacológicas e seus respectivos pontos-
críticos nas clínicas veterinárias de Sinop – MT (Cópia) 07-04-2010 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Lais de Matos Malavasi - Docente 

Resumo: Os veterinários da cidade de Sinop (MT) atuantes nas clínicas veterinárias 
de animais de companhias (cães e gatos) receberão uma primeira visita 
de discentes do curso de medicina veterinária da UFMT- campus 
universitário de Sinop que estarão participando deste projeto de 
extensão. Nesta oportunidade, será entregue um questionário que 
objetiva delinear as bases farmacológicas de uso corrente na clínica e 
seus pontos críticos. Nesta mesma ocasião, os discentes irão coletar 
rótulos e bulas dos medicamentos para posterior análise. Após avaliação 
deste questionário serão organizados grupos de discussão para abordar 
estes pontos críticos com os veterinários participantes. 

  

Titulo: Motivados para vencer  

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Cláudia Jaqueline Martinez Munhoz - Docente 

Resumo: O projeto visa o trabalho continuo com a equipe de enfermagem em 
todo seu contexto de vida, saúde e trabalho por meio de palestra, 
oficinas e dinâmicas terapêuticas semanais com carga horária de 2 horas 
na sexta pela manhã. 

  

Titulo: I Encontro de Extensão de Sinop ( I ENES ) 

Unidade Geral: Pró-Reitoria - Campus Sinop 

Coordenador: Rodolfo Cassimiro de Araujo Berber - Docente 

Resumo: O evento tem como objetivo proporcionar condições de apresentação 
das ações de extensão, bem como criar um momento de discussão entre 
os elabolaradores dos projetos e a comunidade interessada envolvida. 
Esse encontro é uma iniciativa de trazer a atenção da comunidade 
universitária para os esforços dos docentes em interagir a Universidade 
com a Comunidade Local.  Para tanto, o evento será composto de 
palestras e mostras orais dos trabalhos desenvolvidos na área de 
extensão. As atividades poderão ser  publicadas em CDROM 
desenvolvidos para publicação do evento. 

  

Titulo: III Semana da Contabilidade  



Unidade Geral: ICHS/CUR 

Coordenador: João Bosco Arbués Carneiro Júnior - Docente 

Resumo: A III Semana de Contabilidade será realizada no período de 20 a 24 de 
Setembro 2010. O evento ofertará palestras e mini cursos com o objetivo 
de atualização dos discentes, docentes e comunidade em geral. A 
programação da III 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: Técnicas de Negociação e Liderança 

Unidade Geral: FAeCC 

Coordenador: Rosa Almeida Freitas Albuquerque - Docente 

Resumo: Liderança é a capacidade de exercer influência sobre o individuo e 
grupos. Já a negociação não diz respeito a passar por cima de diferenças 
e persuadir outros a quererem aquilo que queremos. Diz respeito a 
reconhecer como as diferenças podem ajudar a fazer com que cada um 
de nós acabe em uma situação melhor do que estaríamos sem um 
acordo  Destarte, o curso de Técnicas de Negocição e liderança, tem 
como propórsito treinar as habilibilidades e competências para se 
exercer a liderança através de uma negociação de ganha ganha em que é 
um estado de espírito que busca constantemente o beneficio mútuo em 
todas as interações humanas. 

  

Titulo: I Ciclo de Debates do Centro Acadêmico de Ciências Sociais: Dsafios 
para o cientista social do século XXI 

Unidade Geral: ICHS 

Coordenador: Jefferson Rodrigues - Docente 



Resumo: O I Ciclo de Debates do CACIS tem como objetivo relacionar os campos 
da política, antropologia e sociologia com a realidade vivenciada pelo 
acadêmico de ciências sociais da UFMT. A finalidade do projeto é de 
fomentar o desejo permanente da busca pela compreensão empírica e 
teórica da realidade social, aperfeiçoamento sócio-cultural do acadêmico 
e crítica profissional. As palestras são ministradas por Docentes do 
próprio curso, de acordo com a temática, podendo haver convidados 
externos. A periodicidade é mensal, totalizando três encontros em cada 
área do conhecimento das ciências sociais. O público-alvo são os 
estudantes das ciÊncias sociais, no entanto está aberto para outros 
estudantes de graduação e pós-graduação, bem como professores. A 
avaliação do projeto pelos estudantes dar-se-á por meio de um 
instrumento de avaliação de forma a avaliar a temática, a metodologia 
utilizada pelo palestrante, implicações para formação, bem como 
sugestão de novos temas. EStes instrumentos são categorizados, 
analisados e divulgados. Desta forma, espera-se com o projeto de 
extensão, contribuir com as funções do ensino superior, procurando 
promover uma inserção do estudante nos conhecimentos atuais da nossa 
sociedade.   

 


