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TÍTULO: APERFEIÇOAMENTO PEDAGÓGICO PARA OS 
DOCENTES DO CAMPUS VÁRZEA GRANDE DA 
UFMT 

CÂMPUS: VÁRZEA GRANDE 

UNIDADE: Gerência de Graduação e Extensão do CUVG 

COORDENADOR: ANDERSON NEVES CUNHA 

RESUMO: O presente projeto tem o objetivo de apresentar 

novas metodologias que auxiliem na atividade 

docente, possibilitando que o professor possa gerir 

melhor os processos didáticos a que está submetido 

no cotidiano laboral. O público prioritário é o 

docente, mas outras categorias de servidores, como 

técnicos administrativos, além de discentes serão 

abarcados pelas ações deste projeto.  

 

  

 

TÍTULO: EDUCAÇÃO E GEOCIÊNCIAS 

CÂMPUS: VÁRZEA GRANDE 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Engenharia do CUVG 

COORDENADOR: CAIUBI EMANUEL SOUZA KUHN 

RESUMO: A interferência do homem no meio cada vez mais 

esta 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 devem 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 realizados 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 desenvolverá 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 exposiçõ es 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: FUNDAMENTOS DE QUÍMICA 

CÂMPUS: VÁRZEA GRANDE 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Engenharia do CUVG 

COORDENADOR: FELIPE THOMAZ AQUINO 

RESUMO: A Química está ligada a diversas áreas de 

conhecimento, dentre elas a Engenharia. Seja a 

Engenharia Química que lida diretamente com os 

processos químicos, seja a Engenharia de Minas que 

utiliza seus fundamentos na extração e manipulação 

dos minérios, sejam outras engenharias já que todas 

envolvem o meio ambiente, a manipulação de 

materiais ou a sociedade como um todo. São 

conhecidos os relatos de mau uso do conhecimento 

da química o que leva a acidentes, desastres 

naturais, entre outros danos à sociedade. Assim é 

fundamental a introdução de disciplinas de química 

nos cursos de engenharia, além de outras disciplinas 

básicas de ciência com física e matemática. A fim de 

facilitar o aprendizado de química e aproveitar 

melhor a carga horária da disciplina de Química 

Geral oferecida aos cursos de graduação das 

Engenharia, esse projeto visa oferecer um curso de 

extensão envolvendo conceitos fundamentais de 

Química.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: NOTAS EM MÉTODOS MATEMÁTICOS 

CÂMPUS: VÁRZEA GRANDE 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Engenharia do CUVG 

COORDENADOR: FRANK EDUARDO DA SILVA STEINHOFF 

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 Análise 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: PRÁTICAS DE REFORÇO DE CÁLCULO E PRÉ 
CÁLCULO COM O AMBIENTE VIRTUAL KHAN 
ACADEMY 

CÂMPUS: VÁRZEA GRANDE 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Engenharia do CUVG 

COORDENADOR: RODRIGO LOPES COSTA 

RESUMO: O Ensino de Cálculo Diferencial enfrenta desafios e 

sabe-se, por experiência, que  a taxa de insucesso 

por parte dos calouros e professores nesta disciplina 

é alto. Diante deste cenário é mister que se 

busquem novas práticas e metodologias. Pensando 

nisto, propomos neste projeto assistir os alunos de 

nosso campus e da comunidade que queiram 

participar por meio de um ambiente virtual de 

aprendizado moderno conhecido como Khan 

Academy.  

 

 

 


