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TÍTULO: EQUIPE DE APOIO À COORDENAÇÃO DE 

EXTENSÃO/CULTURA/ESPORTE DA UFMT - 

CAMPUS SINOP  

MODALIDADE: Programa 

UNIDADE: PROCEV 

COORDENADOR: Camila da Silva Turini - Técnico Administrativo 

RESUMO: O projeto tem como proposta o auxílio e a atuação 
da plataforma extensão do Sistema de Gestão e 
Informação de Projetos, tendo toda ela sido 
informatizada, deixando para trás todo o trabalho 
manual de antes.  Por conta dessas mudanças, os 
bolsistas darão suporte além da atuação na 
plataforma SIGPROJ as atividades que ficaram 
pendentes na gestão anterior. Tanto na Coordenação 
de Extensão quanto na Coordenação de Cultura e 
Esporte  

 

 

TÍTULO: O MUNDO RURAL BRASILEIRO - 

CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS E RESULTADOS 

DE PESQUISA  

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICHS 

COORDENADOR: Beatriz dos Santos de Oliveira Feitosa - Docente 

RESUMO: A problemática do rural brasileiro tem sido 
sistematicamente estudada em dois grupos de 
estudos da UFMT, o Núcleo de Pesquisa em História - 
NPH e o Núcleo de Estudos Rurais e Urbanos - NERU. 
A proposta deste evento é proporcionar o diálogo 
acerca da atuação dos movimentos sociais no tocante 
à problemática agrária brasileira, cujo histórico 
apresenta um processo de concentração territorial e 



exclusão social, aliado as pesquisas realizadas por 
professores da UFMT que se dedicam ao estudo de tal 
temática com as pesquisas realizadas nos referidos 
grupos de estudos que tem resultado em trabalhos de 
mestrado e de doutorado. Ao propor tal discussão 
entendemos a importância de dar visibilidade aos 
trabalhos e projetos de pesquisa que estão sendo 
realizados no âmbito da UFMT e possibilitar que ao 
pensar o Mundo Rural Brasileiro, ocorra um diálogo 
entre pessoas que estão diretamente envolvidas com 
os movimentos sociais rurais e pesquisadores que 
entendem a necessidade de se estudar o agrário bem 
como suas problemáticas como forma de entender e 
possibilitar a compreensão a outros, do universo 
rural brasileiro, com toda a complexidade que este 
traz.  

 

 

TÍTULO: GESTÃO DE PROJETOS EM 

EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA 

SOLIDÁRIA  

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: IC 

COORDENADOR: Josiel Maimone de Figueiredo - Docente 

RESUMO: O presente projeto visa auxiliar nos aspectos 
metodológicos de gestão de projetos nas ações do 
Programa originalmente denominado de 'Incubadora 
de Tecnologia Social e Economia Solidária - 
INTECSOL' e atualmente denominado de 'Incubadora 
Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP)' 
desenvolvido no âmbito do Escritório de Inovação 
Tecnológica (EIT-UFMT). Dessa forma, pretende-se 
aplicar metodologias de gestão de projetos 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. Tendo como resultado 
a criação de um alicerce no que se refere a gestão de 
projetos e de forma natural criar um ambiente para 
que a equipe envolvida possa participar das ações 
com entendimento de gestão de pessoas, tempo, 
custos, escopo, riscos, comunicação e partes 
interessadas com qualidade e de forma integrada.  



 

 

TÍTULO: ANÁLISE DO IMPACTO DO PERFIL 

SOCIOECONÔMICO DOS ASSENTADOS 

RURAIS SOBRE O NÍVEL TECNOLÓGICO DA 

PRODUÇÃO NA REGIÃO DE SINOP-MT 

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICAA/Campus Sinop 

COORDENADOR: Roberta Martins Nogueira - Docente 

RESUMO: No presente trabalho, tem-se por objetivo, realizar 
um levantamento do perfil socieconômico, em 
comparação com o nível tecnológico das 
propriedades rurais, localizadas em assentamentos 
regulamentados pelo INCRA na região Norte do 
Estado de Mato Grosso. Este levantamento servirá 
para além de compreender os pontos de fragilidade 
social deste grupo, definir quais as ações de 
assistência e extensão rural devem ser prioritárias. 
Neste ínterim, ao serem levantadas as principais 
demandas técnicas e sociais da comunidade, o grupo  
de pesquisadores e bolsistas que integram esta 
proposta poderão planejar um trabalho mais efetivo 
junto aos assentamentos, apoiando-os em suas 
dificuldades técnicas e de modo a realmente 
atenderem sua demanda, e não apenas de realizar 
um trabalho que não terá sua efetividade sentida por 
esta população.  

 

 

TÍTULO: PRÁTICAS CONSERVACIONISTAS COM 

ADUBAÇÃO VERDE E ORGÂNICA PARA 

PRODUÇÃO DE MILHO VERDE NA 

AGRICULTURA FAMILIAR EM RONDONÓPOLIS 

- MT (CÓPIA) 12-03-2015  

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICAT/CUR 

COORDENADOR: Edna Maria Bonfim da Silva - Docente 



RESUMO: Objetiva-se com o presente projeto promover o 
desenvolvimento rural em pequenas propriedades 
rurais, agricultores familiares e assentados, com 
bases ecologicamente sustentáveis , por meio de 
instruções técnicas para o sistema produtivo da 
agricultura familiar, visando desenvolver capacidade 
nas famílias e aumentar a produção, permitindo a 
competitividade e as condições de vida da 
comunidade. As atividades serão desenvolvidas na 
Universidade Federal de Mato Grosso, campus de 
Rondonópolis, onde também será realizado o evento 
intitulado como “1° Encontro de Agricultura Familiar 
de Rondonópolis - MT: manejo sustentável das 
propriedades”. O projeto está em desenvolvimento 
desde março/2014 e as comunidades beneficiadas, 
estão auxiliando no seu desenvolvimento de forma 
efetiva, a Associação dos Pequenos Produtores e 
Produtoras do Núcleo Rural do Bananal e a 
Associação dos Agricultores do Assentamento 
Dezessete de Março - Olga Benário, do Município de 
Rondonópolis/MT, estão satisfeitos com os 
conhecimentos que estão sendo adquiridos. Está 
sendo criadas condições para implementação de 
renda com auxilio de atividades consorciadas, 
agricultura irrigada e manejo adequado do solo para 
produção do milho verde. Além disso, uma cartilha 
sobre práticas de adubação verde na produção do 
milho verde está praticamente pronta e será 
disponibilizada no ano de 2015.  

 

 

TÍTULO: EQUIPE DE APOIO SIGPROJ - 

RONDONÓPOLIS (CÓPIA) 20-02-2013 

(CÓPIA) 14-03-2015 

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: PROCEV 

COORDENADOR: Alcindo José Rosa - Docente 

RESUMO: O projeto tem como proposta o auxilio e a 
implementação da plataforma extensão do Sistema 
de Gestão e Informação de Projetos, tendo toda ela 
sido informatizada, deixando para trás todo o 
trabalho manual de antes.  Por conta dessas 
mudanças, os bolsistas darão suporte para que seja 



feita essa implementação sem que isso atrapalhe o 
funcionamento normal das ações.  

 

 

TÍTULO: GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO 

LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICA E 

FÍSICA DE ALIMENTOS DA FACULDADE DE 

NUTRIÇÃO (CÓPIA) 04-03-2015  

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: FANUT 

COORDENADOR: Thais Hernandes - Docente 

RESUMO: A rotina laboratorial envolve multiplas tarefas e 
habilidades, que abrange desde o planejamento a 
processos organizacionais complexos de cada 
atividade dentro do laboratório. E para isso existem 
ferramentas que possibilitam a melhor implantação 
dos processos de boas práticas de laboratório que 
tem como resutlado desde a prevenção de gastos 
(energia elétrica, equipamentos, vidrarias, reagentes 
e recurso humano) até o aprimoranto das técnicas 
utilizadas. Visando a otimização dos processo de 
trabalho docente, técnico e discente. Embora o corpo 
técnico faça atividade de gerenciais, existe uma 
defasagem em conhecimentos em controle de 
qualidade laboratorial, por isso a capacitação de 
técnicos e discentes abre uma oportunidade para 
atualização e apropriação de conhecimentos mais 
abrangentes.  Para isso a presente proposta irá 
desenvolver atividades de gerenciamento e 
implantação de boas praticas laboraorial no 
laboratório de análises químicas e físicas de 
alimentos. O gerenciamento envolve ações 
preventivas e corretivas de equipamentos; 
organização de rotina laboratorial; gerenciamento e 
descarte de resíduos, organização de almoxar ifado e 
controle de quebras e uso de vidrarias e reagentes.  
O laboratório será utilizado para aulas 
prioritariamente de dois cursos (Nutrição e Ciência e 
Tecnologia de Alimentos) e seis disciplinas dos 
referidos cursos. Quando totalmente organizado 
ficará a disposição de toda Universidade conforme 
Estatuto da mesma.  



 

 

TÍTULO: IMPLANTAÇÃO DO CATIS - CENTRO DE 

ACESSO A TECNOLOGIA PARA INCLUSÃO 

SOCIAL NO CAMPUS DE SINOP.  

MODALIDADE: Programa 

UNIDADE: PROCEV 

COORDENADOR: Camila da Silva Turini - Técnico Administrativo 

RESUMO: O projeto tem como proposta a instalação de 3 (três) 
CATIS - Centro de Acesso a Tecnologia para a Inclusão 
Social - para cada Instituto do Campus Sinop: 
Instituto de Ciências da Saúde (ICS), Instituto de 
Ciências Naturais, Humanas e Sociais (ICNHS) e 
Instituo de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA)  
ampliando o processo de inclusão e educação digital 
e facilitar a utilização de serviços on line.  

 

 

TÍTULO: GRUPO ETOOSS - GRUPO DE ESTUDOS 

SOBRE TRABALHO, OPRESSÕES E 

ONTOLOGIA DO SER SOCIAL  

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICHS 

COORDENADOR: Paulo Wescley Maia Pinhero - Docente 

RESUMO: O Grupo ETOOSS - Grupo de Estudos sobre Trabalho, 
Opressões e Ontologia do Ser Social  é ligado ao 
Departamento de Serviço Social da Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT).   O grupo de estudos 
funciona semanalmente, organizado em módulos 
semestrais, com o objetivo de conhecer, aprofundar 
estudos e refletir sobre o trabalho como categoria 
fundante do ser social e seus dimensionamentos no 
campo da produção e reprodução social, analisando 
as mediações e complexos que determinam e 
condicionam a essência da exploração, o surgimento, 
a manutenção e a reprodução das mais diversas 
opressões e a dinâmica das  desigualdades dentro da 
sociedade.    Essa é uma inciativa de extensão 



universitária na tessitura entre ensino e pesquisa, 
referendada para docentes e discentes do 
departamento de Serviço Social da UFMT e para toda 
a comunidade, buscando a interlocução com 
discentes de outras universidades, de outras áreas 
das ciências humanas e sociais, além de profissionais 
assistente sociais e de membros de movimentos 
sociais com finalidade de dialogar com diferentes 
sujeitos, níveis de estudos e olhares distintos sobre a 
temática.     Esse projeto formativo visa desenvolve r 
processos que protagonizem o exercício pedagógico 
da formação para além da sala de aula, privilegiando 
a formação continuada, a função social da academia 
perante a sociedade e a natureza da atividade 
extensionista da Universidade Federal de Mato 
Grosso, concernente com o Projeto Pedagógico do 
Curso de Serviço Social desta instituição.  

 

 

TÍTULO: DECLARE CERTO  

MODALIDADE: Prestação de Serviços 

UNIDADE: ICHS/CUR 

COORDENADOR: Cleiva Schaurich Mativi - Docente 

RESUMO: O Curso de Ciências Contábeis oferece orientações 
para o preenchimento da Declaração de Ajuste Anual 
do Importo de Renda Pessoa Física 2015 ano base 
2014.  A ação objetiva esclarecer dúvidas dos 
contribuintes sobre como preencher sem erros o 
formulário de informações ao fisco.  O atendimento,  
totalmente gratuito, será feito por acadêmicos do 
curso de ciências contábeis, campus de Rondonópolis, 
sob a orientação de professora da área da 
contabilidade, nos dias 18 e 25 abril, das 7h às 12h e 
das 13h às 18h, no laboratório de Ciências Contábeis 
da UFMT, campus de Rondonópolis.  

 

 

TÍTULO: REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MÉDICO 

VETERINÁRIO GRADUADO NO EXTERIOR 

(CÓPIA) 13-04-2015 



MODALIDADE: Prestação de Serviços 

UNIDADE: FAMEV 

COORDENADOR: Darci Lara Perecin Nociti - Docente 

RESUMO: A proposta do projeto é aferir a equivalência 
curricular do graduado no exterior comparando com 
o do curso de medicina veterinária da UFMT 
analisando ementa, carga horária e disciplinas. Caso 
haja equivalência o candidato tem o parecer 
deferido. O candidato que não obtiver equivalência 
na análise comparativa dos currículos poderá 
consegui-la através da(s) prova(s) objetiva do tipo 
múltipla escolha sob a responsabilidade do(s) 
professor(es) cujo(s) conteúdo parcial ou total da(s) 
disciplina(s) houver necessidade obtendo a nota  
igual ou superior a 50 pontos de um total de 100 
pontos para cada disciplina. O candidato poderá 
ainda ter como ajuste da equivalência a necessidade 
de cursar a disciplina que não constar no seu 
histórico escolar a fim de torna-lo apto ao exercício 
da profissão de médico veterinário no Brasil. Fica 
determinado que o candidato que não conseguir os 
50 pontos na(s) avaliação(ões), deverá se matricular 
como aluno especial na(s) disciplina(s) e cumprir 
carga horária com aproveitamento.  

 

 

TÍTULO: O PL 4.330 - A TERCEIRIZAÇÃO E OS 

IMPACTOS NAS RELAÇÕES DE TRABALHO.  

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: FD 

COORDENADOR: Saul Duarte Tibaldi - Docente 

RESUMO: No dia 30 de abril fora feito, no auditório da 
Faculdade de Direito, um debate acerca do PL. 4.330, 
com o título de: 'O PL 4.330 - A terceirização e os 
impactos nas relações de trabalho'.   Com um tema 
de grande relevância no cenário econômico e político 
atual, e com debatedores com grande experiência, tal 
como o Procurador do Ministério Público do 
Trabalho, Renan Kali l, o debate pôde proporcionar 
aos estudantes uma maior reflexão sobre o tema.  

 



 

TÍTULO: 3O CONGRESSO DE ADMINISTRAÇÃO UFMT 

CAMPUS RONDONÓPOLIS  

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: ICHS/CUR 

COORDENADOR: André Luís Janzkovski Cardoso - Docente 

RESUMO: O 3º Congresso de Administração da UFMT Campus 
Rondonópolis acontecerá entre os dias 8 e 10 de 
Dezembro de 2015. O Evento busca aproximar a 
teoria e a prática acerca dos diversos fenômenos das 
organizações no sentido de despertar no aluno 
interesses no desenvolvimento como futuro 
profissional e, daqueles que já estão inseridos no 
mercado de trabalho, uma forma de voltarem à 
academia.  A transdisciplinaridade da Administração 
incentiva a participação de membros de diversos 
cursos da UFMT e de outras instituições acadêmicas, 
além da sociedade em geral, compartilhando 
interesses, vivências e conhecimentos para o 
enriquecimento dos debates.   O Evento contará com 
palestrantes convidados tratando de temas atuais, 
mesas redondas, minicursos, além de apresentação 
de trabalhos acadêmicos conduzidos por alunos, 
docentes e pesquisadores subdivididos em linhas de 
pesquisas das áreas de administração.  Busca-se 
propiciar um ambiente que reforce o 
desenvolvimento do senso crítico dos participantes e 
a construção de reflexões sobre as realidades 
organizacionais e o papel do administrador frente a 
tais desafios.  

 

 

TÍTULO: PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO 

DE ACESSO A TECNOLOGIA PARA INCLUSÃO 

SOCIAL (CATIS) NA FACULDADE DE 

ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA 

UFMT  

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: FAeCC 



COORDENADOR: Danieli Artuzi Pes Backes - Docente 

RESUMO: O projeto de implantação de um Centro de Acesso a 
Tecnologia para Inclusão Social (CATIS) na Faculdade 
de Administração e Ciências Contábeis da UFMT tem 
por objetivo promover a profissionalização e 
atualização de servidores terceirizados e efetivos da 
universidade, alunos de escolas públicas, acadêmicos 
da UFMT, pequenos empreendedores e comunidade 
em geral, através de cursos ministrados nas áreas de 
Informática básica, Economia doméstica,  Redação 
Oficial, Gestão financeira, Gestão de pessoas, 
Planejamento de carreira, elaboração de Curriculum 
Vitae, construção de Planos de negócio, Elaboração 
de projetos, tecnologia e meio ambiente, formatação 
de trabalhos científicos e escolares, aplicação de 
software no tratamento de dados de pesquisas, 
treinamento em ambiente Moodle, e outros 
softwares de uso acadêmico, pessoal e empresarial. 
O público-alvo são pessoas que desejam adquirir e 
aprimorar os conhecimentos da área de gestão 
empresarial, gestão da própria carreira, gestão 
doméstica, gestão pessoal e gestão de instituições 
sociais. O projeto tem duração de 10 anos, com início 
previsto para 15 de setembro de 2015.  

 

 

TÍTULO: EQUIPE DE APOIO SIG PROJ - CAMPUS DO 

ARAGUAIA  

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: SEGE / CUA 

COORDENADOR: Anna Maria Penalva Mancini - Docente 

RESUMO: O projeto tem como proposta o auxÍlio e a 
implementação da plataforma extensão do Sistema 
de Gestão e Informação de Projetos, tendo toda ela 
sido informatizada, deixando para trás todo o 
trabalho manual de antes. Por conta dessas 
mudanças, os bolsistas-extensão darão suporte para 
que seja feita essa implementação sem que isso 
atrapalhe o funcionamento normal das ações 
extensionistas.  

 

 



TÍTULO: REDE DE COOPERAÇÃO SOLIDÁRIA DE MATO 

GROSSO  

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: Vice 

COORDENADOR: Josiel Maimone de Figueiredo - Docente 

RESUMO: • Resumo do Projeto:   Do acumulo de 
experiências adquiridas com a execução de diversos 
projetos intersetoriais que criaram fortes relações de 
confiança entre empreendimentos econômicos 
solidários, setores governamentais e organizações de 
apoio, este projeto propõe ações que objetivam o 
fortalecimento de instâncias da Economia Solidária, 
a criação, implantação e fortalecimento de redes e 
arranjos produtivos locais nas áreas de alimentos, 
artesanato, confecções e serviços através de 
formação, assessoria técnica, plano de marketing e 
uma combinação de estratégias de comercialização.  

 

 

TÍTULO: CAPACACITAÇÃO E COLABORAÇÃO TÉCNICA 

MODELAGEM DE DADOS AGROPECUÁRIOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO  

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICET 

COORDENADOR: Anderson Castro Soares de Oliveira - Docente 

RESUMO: Este projeto visa atender a uma demanda do Instituto 
Mato Grossense de Economia Agropecuária no 
aprimoramento de modelagem de dadoss. Em que 
serão desenvolvidas atividades em sala de aula e um 
posterior acompanhamento de modelagem de dados 
agropecuários do estado de Mato Grosso.  

 

 

TÍTULO: VI SIMPÓSIO DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL DO SUDESTE DE MATO GROSSO: 

SUSTENTABILIDADE DOS RECURSOS 



NATURAIS E O DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: ICHS/CUR 

COORDENADOR: Roselaine Bonfim de Almeida - Docente 

RESUMO: O VI Simpósio de Desenvolvimento Regional do 
Sudeste de Mato Grosso objetiva intensificar o 
debate de temas relevantes ao desenvolvimento 
econômico do estado de Mato Grosso e, 
especificamente, da região Sudeste desta Unidade da 
Federação. Foram delimitadas três linhas de 
discussão: (1) recursos naturais; (2) a gestão dos 
recursos hídricos no estado e (3) a análise da matriz 
energética de Mato Grosso. Essa temática é de 
grande relevância para a compreensão do atual 
desafio que tanto o país como o estado de Mato 
Grosso enfrentam com relação à utilização dos seus 
recursos naturais e a sua alocação para a geração de 
energia.              Os temas serão analisados por 
acadêmicos e profissionais de renome regional e 
nacional com atuação de destaque nas respectivas 
áreas. O conteúdo de cada palestra será discutido 
com a plateia e disponibilizado ao público em geral. 
Ainda, serão ministrados minicursos, como atividade 
complementar ao evento, possibilitando que os 
participantes aprofundem temas de interesse.             
O evento possibilitará maior integração entre a 
comunidade acadêmica, docentes e discentes, e a 
comunidade externa, composta por representantes 
tanto do setor privado quando do setor público, o que 
poderá viabilizar parcerias para novos projetos e 
pesquisas sobre a temática.  

 

 

TÍTULO: ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 

RELATIVA À GESTÃO DO TRABALHO DA 

PREIFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT 

PARA FINS DE APLICAÇÃO  

MODALIDADE: Prestação de Serviços 

UNIDADE: FAEN 



COORDENADOR: Antônio César Ribeiro - Docente 

RESUMO: O projeto tem por objeto a análise da legislação 
relativa à Gestão do Trabalho no âmbito da 
Administração Pública. Neste sentido inclui a análise 
da Lei que define o Regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos Municipais e as Leis que 
instituem as carreiras específicas dos trabalhadores 
de Saúde, Educação e da Administração Geral, 
vinculados ao Município.   A análise deverá apontar  
a pertinência dos referidos instrumentos legais à luz 
da Constituição Federal da República e outros 
mandamentos relacionados à Gestão do Trabalho.   
Relativamente às leis da carreira, o projeto deverá 
apontar ainda os mecanismos relacionados ao 
enquadramento funcional, na perspectiva da 
aplicação das mesmas, em especial no que diz 
respeito aos critérios para a aceitação dos cursos 
realizados como parte do processo de 
qualificação/educação continuada do trabalhador e 
seu correspondente posicionamento na carreira - 
progressão horizontal.  

 

 

TÍTULO: ALINHAMENTO DE AÇÕES AO PLANO DE 

EDUCAÇÃO CORPORATIVA DO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO  

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: REITORIA 

COORDENADOR: Aclyse de Mattos - Docente 

RESUMO: Monitoramento  de  ações  do  Plano  de  Educação  
Corporativa,  voltado  ao  fomento  da identificação, 
promoção e desenvolvimento de práticas inovadoras 
e da definição dos critérios visando à instituição de 
prêmio de inovação no trabalho  

 

 

TÍTULO: ANATOMIA CIENTÍFICA, LEGISLAÇÃO, ÉTICA 

E MEIO AMBIENTE: PARADIGMAS 

CONTEMPORÂNEOS NA UTILIZAÇÃO DE 



CADÁVERES NO PROCESSO DE 

APROPRIAÇÃO E PRODUÇÃO DO 

CONHECIMENTO  

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Lorenna Cardoso Rezende - Docente 

RESUMO: O Brasil normatizou a utilização de cadáveres 
humanos com 150 anos de atraso. O uso de cadáveres 
animais em ensino e pesquisa tem uma legislação 
moderna. No século XX, ampliou-se a consciência a 
respeito do processo de utilização de corpos humanos 
e animais, ou suas partes como objetos de ensino e 
pesquisa, tornando-se imperativo no nível 
institucional a adequação de tais atividades. Existe 
portanto, em fluxo contínuo, a necessidade de 
reorientação dos grupos de trabalho que nas 
atividades da rotina institucional no ensino de 
anatomia humana e comparada lidam com a 
captação, utilização, armazenamento e destinação 
final dos corpos humanos e animais sob guarda 
institucional. Este curso se baseará na LEI N. 8.501 
(22/11/1992), LEI N. 11.794 (08/10/2008), 
RESOLUÇÃO NORMATIVA CFMV N. 879 (15/08/2009) 
e RESOLUÇÃO NORMATIVA MCTI N. 22 (25/06/2015), 
que normatizam a utilização de cadáveres humanos 
e animais para fins de ensino e pesquisa. Está se 
considerando a necessidade de adequar recursos 
humanos trazendo informações recentes que possam 
contribuir na reciclagem do corpo técnico e outros 
participantes do curso, além de abrir oportunidade 
para outros membros da comunidade. O Objetivo 
amplo é reforçar a visão dos recursos humanos da 
Área de Anatomia Humana e Comparada da UFMT e 
instituições congêneres, de tal forma que os sujeitos 
ao desenvolverem atividades meio ou fim no âmbito 
institucional tenham domínio sobre as habilidades 
técnicas para manuseio, preparo de cadáveres e 
peças anatômicas para ensino e pesquisa, 
gerenciamento de acervo didático, controle dos 
dados do arquivo institucional de competência 
técnica.  

 

 



TÍTULO: CULTURALIZAÇÃO DA GESTÃO DOCUMENTAL 

DO TCE/MT  

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: REITORIA 

COORDENADOR: Juliano Ciebre dos Santos - 

RESUMO: O Curso Culturalização da Gestão Documental do 
TCE/MT visa a capacitação e treinamento dos 
participantes para melhoria da qualidade das 
atividades de Gestão Arquivística do órgão, bem 
como, a racionalização e culturalização da mesma, de 
forma a integrar-se nos processos rotineiros de cada 
ação envolvendo documentação.  

 


