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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE NOTAS EM MÉTODOS 
MATEMÁTICOS 

CÂMPUS: VÁRZEA GRANDE 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Engenharia do CUVG 

COORDENADOR: FRANK EDUARDO DA SILVA STEINHOFF 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O projeto consiste na preparação e divulgação de 

material didático sobre o tópico Métodos Matemáticos, 

que inclui Equações Diferenciais, Métodos Numéricos e 

Métodos Estatísticos, e possivelmente A nálise Fourier e 



Matrizes. O produto será produzido no formato de 

apostilas e notas de aula, com divulgação pela internet 

em uma página a ser criada para tal fim.  O público -alvo 

é o de estudantes de engenharias e ciências exatas de 

todo o país em nível de graduação, bem como os 

interessados em tais temas.  



 

 

TÍTULO: EDUCAÇÃO E GEOCIÊNCIAS 

CÂMPUS: VÁRZEA GRANDE 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Engenharia do CUVG 

COORDENADOR: CAIUBI EMANUEL SOUZA KUHN 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: A interferência do homem no meio cada vez mais está 

em debate no Brasil e no mundo. No ano de 2015, 

visando limitar o aquecimento em no máximo um grau, 

a Conference of the Parties (COP 21) realizou um 

intenso debate sobre as medidas necessárias que as 

nações deveriam tomar para reduzir as projeções de 

aquecimento global para o próximo século. No Brasil, o 

desastre de Rio Doce levantou mais uma vez o debate 

sobre a exploração mineral e os danos causados ao meio 

ambiente.  Os conteúdos de geociências são 

fundamentais para a compreensão da história evolutiva 

da Terra, dos mecanismos de controle climáticos e das 

limitações de recursos existentes no nosso planeta.   

Qualquer temática só consegue de fato ter avanços na 

sociedade quando o tema consegue se transformar em 

acessível e de fácil compreensão para toda a população. 

O processo de ensino realizado nas escolas durante a 

formação básica possui um papel fundamental nesse 

processo, visto que a compreensão dos conceitos e o 

debate de forma massiva pode ser associado ao 

processo educacional, fazendo cada individuo entender 

as suas próprias relações com o meio em que vive. 

Contudo, nosso sistema educacional ainda é deficitário, 

sendo necessário o desenvolvimento de alternativas de 

ensino que possibilitem uma formação que compreenda 

a assimilação de conceitos fundamentais relacionados 

ao desenvolvimento humano e o nosso habitat.   A 

presente proposta de extensão visa, através de jogos 

educacionais, auxiliar no ensino de tópicos sobre o 

tempo geológico, evolução da vida e limitações dos bens 

minerais no nosso planeta. Por meio do 

desenvolvimento e aplicação desta tecnologia 



educacional o projeto busca fortalecer o processo de 

ensino e aprendizagem, além de auxiliar na preservação 

ambiental e facilitar a interface de comunicação entre a 

ciência e a sociedade.  O projeto contemplará um jogo 

educacional baseado na modalidade Quiz com a 

utilização de plataformas web estabelecidas na rede 

global de computadores, estabelecendo metodologias 

de interação entre sistema e usuário específicas para a 

problemática. Este sistema permitirá a implementação 

de estratégias de decisão específicas para geociências 

aplicadas ao ensino e aprendizagem.  É de fundamental 

importância possibilitar à sociedade o acesso a jogos 

educacionais e exposições itinerantes que auxiliem no 

processo educacional de estudantes do nono ano ao 

terceiro ano do ensino médio. A proposta apresenta 

ações que serão desenvolvidas através da rede mundial 

de computadores e exposições itinerantes que serão 

desenvolvidas nas escolas da grande Cuiabá. Com isso o 

projeto pretende oferecer alternativas  metodológicas 

multidisciplinares que podem ser aplicadas no ensino 

sobre temáticas de geociência.  



 

 

TÍTULO: ACONCHEGA 

CÂMPUS: VÁRZEA GRANDE 

UNIDADE: Supervisão de Assistência Estudantil do CUVG 

COORDENADOR: HELOISA LIMA DE CARVALHO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Este projeto de extensão e pesquisa está inserido nas 

práticas integrativas e complementares do Sistema 

Único de Saúde (SUS) na atenção básica. O Projeto  

“Aconchega” tem como objetivo a promoção da saúde e 

prevenção de adoecimento como prática de saúde em 

grupo, construindo redes sociais solidárias. A Terapia 

Comunitária é um espaço que tem como finalidade 

partilhar experiências de vida e sabedorias de forma 

horizontal e circular, onde cada participante torna -se 

terapeuta de si mesmo, a partir da escuta das histórias 

de vida relatadas no grupo assumindo 

corresponsabilidade na busca de soluções e superação 

dos desafios do cotidiano desfrutando de um ambiente 

acolhedor e caloroso, transformando o sofrimento em 

crescimento, a carência em competência. Os princípi os 

norteadores da TCI se baseiam no aporte teórico do seu 

fundador, Dr. Adalberto de Paula Barreto e está 

alicerçada em cinco fundamentos teóricos: o 

pensamento sistêmico, a teoria da comunicação, a 

pedagogia de Paulo Freire, a antropologia cultural e a 

resiliência. Em se tratando de um processo de extensão 

e pesquisa oportunizará o envolvimento dos estudantes 

bolsistas que levarão esses conhecimentos para sua vida 

acadêmica promovendo produção de conhecimento 

através da pesquisa, como também o aprendizado para 

sua vida pessoal e profissional.  



 

 

TÍTULO: APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EM 
DIDÁTICA E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 
PARA A COMUNIDADE DO CAMPUS VÁRZEA 
GRANDE 

CÂMPUS: VÁRZEA GRANDE 

UNIDADE: Gerência de Graduação e Extensão do CUVG 

COORDENADOR: ANDERSON NEVES CUNHA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O presente projeto destina-se a promover uma 

integração docente para a troca de experiências nas 

ações que o envolvem. A qualidade de vida tanto 

docente como discente e a  melhoria das técnicas 

didáticas  são  assuntos que nortearão as ações, sendo 

os objetivos principais. A metodologia compreenderá 

exposições verbais e troca de experiências entre 

docentes sobre os assuntos que serão pauta do projeto. 

A avaliação será feita por meio de formulários a serem 

entregues aos participantes de cada ação.  



 

 

TÍTULO: CURSO AUTOCAD CIVIL 3D 

CÂMPUS: VÁRZEA GRANDE 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Engenharia do CUVG 

COORDENADOR: CLAUDIA PEREIRA GUIMARAES AVILA 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: O presente projeto tem por objetivo auxiliar os alunos 

no período de recesso escolar a conhecer e aplicar uma 

ferramenta computacional que proporcionará ao longo 

das disciplinas específicas do Curso de Engenharia de 

Transportes como projeto de Engenharia I, Projeto de 

Engenharia II e Sistema de Drenagem.  



 

 

TÍTULO: DIÁLOGOS: A UNIVERSIDADE, SOCIEDADE E O 
EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

CÂMPUS: VÁRZEA GRANDE 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Engenharia do CUVG 

COORDENADOR: CAIUBI EMANUEL SOUZA KUHN 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O projeto “Diálogos: a universidade, sociedade e o 

exercício profissional” trás consigo a proposta de inter -

relacionar através de palestras, mesas redonda s e 

minicursos proporcionando dentro da universidade 

diversos espaços de debate e formação complementar, 

abordando temas atuais e normativos legais.  



 

 

TÍTULO: FORTALECIMENTO DA MEMÓRIA COLETIVA E 
INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE 

CÂMPUS: VÁRZEA GRANDE 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Engenharia do CUVG 

COORDENADOR: JANIO ALVES RIBEIRO 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: O projeto tem como público alvo a comunidade 

acadêmica em geral, diferentes profissionais do 

segmento artístico-cultural do município, bem como 

comunidades escolares de instituições públicas e 

privadas, pais/responsáveis, servidores da UFMT, 

orientadores educacionais, professores e direção, de 

escolas municipais e centros comunitários de Cuiabá, 

Várzea Grande e região. O número total de pessoas 

potencialmente atingidas está estimad o em 3000 

pessoas. As ações vinculadas ao projeto serão realizadas 

parcialmente na área física da academia e parcialmente 

nas dependências de outras instituições e para isso 

serão estabelecidas parcerias preferencialmente com 

instituições públicas municipais e estaduais, não 

excluído a possibilidade da parceria com a iniciativa 

privada. Tem por objetivo mais amplo propor atividades 

extracurriculares que favoreçam a produção, 

sistematização e articulação do conhecimento com 

caráter artístico cultural e educativo, buscando a 

integração entre comunidade acadêmica e não 

acadêmica para e a melhoria da qualidade de vida das 

comunidades envolvidas. Os objetivos serão alcançados 

através de ações que vão desde a captação e 

organização dos recursos humanos para a prom oção de 

oficinas, minicursos e cursos para a capacitação dos 

grupos envolvidos até a materialização de mostras, 

sarais, espetáculos e publicações literárias e 

audiovisuais que serão objetos de avaliação e 

monitoramento das metas durante o desenvolvimento 

do projeto. As áreas de competência de 

desenvolvimento do projeto compreendem, dentre 

outras, as: artes visuais, cinema e vídeo, arquitetura, 



design, música, artes cênicas, literatura, física, 

matemática, produções de software, audiovisuais, 

multimídia e patrimônio cultural.  



 

 

TÍTULO: II SEMINÁRIO DA SEMANA NACIONAL DE 
TRÂNSITO DA UFMT 

CÂMPUS: VÁRZEA GRANDE 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Engenharia do CUVG 

COORDENADOR: CLAUDIA PEREIRA GUIMARAES AVILA 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO: O Curso de Graduação em Engenharia, baseado em seu 

PPC, tem como perfil do formando egresso/pr ofissional 

o engenheiro, com formação generalista, humanista, 

crítica e reflexiva, capacitado a absorver e desenvolver 

novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e 

criativa na identificação e resolução de problemas, 

considerando seus aspectos pol íticos, econômicos, 

sociais, ambientais e culturais, com visão ética e 

humanística, em atendimento às demandas da 

sociedade. Deste modo, o presente projeto tem como 

objetivo apresentar e discutir por meio de palestras 

específicas, distribuição de material educativo e demais 

ações, noções básicas de segurança no trânsito e 

comportamento correto nas vias a toda comunidade 

acadêmica do Instituto de Engenharia do Campus 

Universitário de Várzea Grande, com base nas ações 

propostas da Lei 9.503 de 23 de Setembro de 1997 que 

estabelece a criação da Semana Nacional de Trânsito.  



 

 

TÍTULO: III SEMANA DE ENGENHARIA DE VÁRZEA 
GRANDE 

CÂMPUS: VÁRZEA GRANDE 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Engenharia do CUVG 

COORDENADOR: JANIO ALVES RIBEIRO 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: Em sua terceira edição, o evento já nasc eu 

institucionalizado, e adotando sua periodicidade anual. 

É importante frisar que esse evento é de suma 

importância no processo de consolidação que envolve, 

entre outras ações, as relações entre a Universidade, 

Estado e Empresas. O objetivo é reunir estud antes, 

docentes, pesquisadores e profissionais de áreas 

tecnológicas com o intuito de proporcionar interação e, 

consequentemente, criar referências de atuação para os 

futuros engenheiros, tecnólogos e técnicos. Outro 

objetivo é a divulgação das áreas de at uação em 

Engenharia de Controle e Automação, Engenharia da 

Computação, Engenharia de Minas, Engenharia Química 

e Engenharia de Transportes. Com isso, haverá 

oportunidade de apresentar as inovações tecnológicas 

nessas áreas e a relação Universidade/Empresas , 

visando aumentar a interação entre ambas.  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 Com putação, 

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 

empreendedorismo e 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: MINI CURSO TEÓRICO-PRÁTICO NO USO BÁSICO 
E AVANÇADO DE FPGAS. 

CÂMPUS: VÁRZEA GRANDE 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Engenharia do CUVG 

COORDENADOR: HUGO DANIEL HERNANDEZ HERRERA 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: O FPGA (Field Programmable Gate Arrays)  é um chip 

que suporta a implementação de circuitos lógicos 

relativamente grandes, e são atualmente um dos 

dispositivos eletrônicos mais utilizados para o projeto 

de sistemas eletrônicos embarcados. Este consiste de 

um grande arranjo de células lógicas ou blocos lógic os 

configuráveis contidos em um único circuito integrado, 

onde célula contém capacidade computacional para 

implementar funções lógicas e realizar roteamento para 

comunicação entre elas    As FPGA são amplamente 

utilizados para o projeto e implementação de sistema de 

controle digital, especialmente devido que estes podem 

operar em frequência mais altas que outros dispositivos 

como Microcontroladores e CPLD (Complex 

Programmable Logic Device), com muito menor consumo 

de potência comparado com dispositivos ded icados para 

processamento de sinais como o DSP (Digital Signal 

Processor).    Mesmo sendo um dispositivo com grande 

utilização mundo afora para o desenvolvimento de 

sistemas de controle e automação, ainda este  é pouco 

utilizado pela indústria local no est ado de Mato Grosso 

e a comunidade acadêmica do Centro-Oeste Brasileiro e 

na UFMT. A pouca utilização deve-se a que a operação  

deste dispositivo demanda o conhecimento de Técnicas 

de Descrição de Hardware e de Linguagens de  Descrição 

de Hardware como VHDL (Hardware Description 

Language) e Verilog.    Este projeto de extensão propõe 

a realização de um Minicurso Teórico-Prático focado no 

uso básico e avançado de FPGAs para os estudantes, 

técnicos ou professores do Instituto de Engenharia da 

UFMT, Campus Várzea Grande. O curso estará dividido 

em 2 módulos: básico e avançado. No módulo básico 



serão apresentados os conceitos sobre descrição de 

hardware, linguagem VHDL, e serão implementadas 

aplicações de circuitos digitais combinacionais e 

sequenciais. No módulo avançado serão realizadas 

implementações práticas de sistemas de controle 

usando FPGA. 



 

 

TÍTULO: PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE JOGOS 
MULTIPLATAFORMA UTILIZANDO JAVA COM A 
BIBLIOTECA SLICK2D 

CÂMPUS: VÁRZEA GRANDE 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Engenharia do CUVG 

COORDENADOR: FREDERICO SANTOS DE OLIVEIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: Neste trabalho, será realizado o desenvolvimento de 

jogos multiplataforma. Os jogos serão desenvolvidos 

utilizando a linguagem de programação Java e a 

biblioteca Slick2D. Por meio deste projeto, devido as 

facilidades de desenvolvimento utilizando a linguagem 

Java com Slick2D, os alunos do primeiro ano dos cursos 

de graduação em engenharia serão estimulados a se 

aperfeiçoarem na programação de computadores com o 

intuito de criar os seus próprios jogos, que poderão 

envolver diferentes áreas das engenharias.  



 

 

TÍTULO: SEMINÁRIOS DA SEMANA NACIONAL DE 
TRÂNSITO 

CÂMPUS: VÁRZEA GRANDE 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Engenharia do CUVG 

COORDENADOR: RODOLFO BENEDITO DA SILVA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O Curso de Graduação em Engenharia, baseado em seu 

PPC, tem como perfil do formando egresso/profissional 

o engenheiro, com formação generalista, humanista, 

crítica e reflexiva, capacitado a absorver e desenvolver 

novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e 

criativa na identificação e resolução de problemas, 

considerando seus aspectos políticos, econômicos, 

sociais, ambientais e culturais, com visão ética e 

humanística, em atendimento às demandas da 

sociedade. Deste modo, o presente projeto tem como 

objetivo apresentar e discutir por meio de palestras 

específicas, distribuição de material educativo e demais 

ações, noções básicas de segurança no trânsito e 

comportamento correto nas vias a toda comunidade 

acadêmica do Instituto de Engenharia do Campus 

Universitário de Várzea Grande, com base nas ações 

propostas da Lei 9.503 de 23 de Setembro de 1997 que 

estabelece a criação da Semana Nacional de Trânsito.  

 


