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ZooAÇÃO: Promovendo a Educação Ambiental e o Bem-estar Animal no Zoológico da UFMT. 

5º eeea - Encontro em Engenharia de Edificações e Ambiental 
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VINCULAÇÃO DAS GESTANTES DA REGIONAL NORTE DE CUIABÁ, MATO GROSSO, AO 

SERVIÇO DE REFERÊNCIA PARA ASSISTÊNCIA AO PARTO E EMERGÊNCIAS OBSTÉTRICAS 

ILUMINA 

PRÁTICAS CULTURAIS EM SAÚDE: O cuidado e a educação popular  em saúde na luta pela 
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CURSO SOBRE A CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE, INCAPACIDADE E 

SAÚDE - CIF 

DA TEORIA À PRÁTICA: INTEGRAÇÃO DOS ESTUDANTES DA UFMT COM A COMUNIDADE 

Dia de conscientização sobre o autismo 

Dia Nacional da Reanimação Cardiopulmonar 

Doença Renal Crônica: Educação e Conscientização 

Entrega por Cuiabá 

Fanut Graduação em Destaque "Programa de consolidação e divulgação do Curso de Ciência 

e Tecnologia de Alimentos e do profissional Cientista de Alimentos" 



Grupo de Estudos em Neurociencia 

HEMOSIMPÓSIO 

I Congresso de Humanização e Palhaçoterapia 

I Encontro Estadual de Saúde Coletiva IV Semana de Saúde Coletiva “Reinventando a 

Reforma Sanitária em Mato Grosso” 

I Seminário Desinstitucionalizando a Loucura: A cidade acolhendo a Loucura 

I Simpósio Matogrossense de Psiquiatria Forense 

tecnologia e produção 

III Curso de Atendimento Pré-hospitalar 

Intervenções em Saúde 

IV Seminário Avançado: Narrativas na Pesquisa Qualitativa em Saúde 

NutriAção nos 47 anos da UFMT 

Oficina de Redução de Danos 

Oficina de Redução de Danos Carumbé 

Orientação Profissional 

Projeto TAICHI CHUAN - Equilíbrio físico e mental 

Promoção da Alimentação saudável na 1ª Caminhada "Nutrição é com Nutricionista" 

Titulação de anticorpos contra o vírus da raiva em docentes, discente e servidores da 

Faculdade de Medicina Veterinária da UFMT 

VI Semana de Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso: Psicologias em Debate: 

Interfaces e Atuação. 

Vigilância em Saúde do Trabalhador métodos e perspectivas 

INQUÉRITO DE VIGILÂNCIA DE VIOLÊNCIAS E ACIDENTES - VIVA 2017 

I Congresso sobre Obesidade, Doenças Metabólicas e Exercício Físico 

I Encontro do Fórum Permanente de Saúde 

I SIMPÓSIO MULTIPROFISSIONAL E INTERDISCIPLINAR DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DE MATO 

GROSSO 

Desenvolvimento das Técnicas de Programação para a Maratona de Programação 

Difusão tecnológica para a produção de frutíferas convencionais e de cerrado na Baixada 

Cuiabana 

Meninas Digitais Regional Mato Grosso AÇÕES 2017: Práticas Motivacionais no Ensino Médio 

para a Equidade de Gênero nas Carreiras e Cursos de Computação e Tecnologias 

Modelagem, Desenvolvimento e Manutenção de uma Cartilha de Segurança e Privacidade 

Digital 

Polo de Estudos de Linguagens de Programação, Tecnologias de Desenvolvimento Web e 

APIs Acadêmicas 



Projeto Conhecer - uma parceria entre UFMT, Museu Chico Costa e Frical Frigorífico Ltda / 

2017 

UFMT como ferramenta de inclusão digital 

EXCELÊNCIA EM PROJETOS DE GESTÃO PÚBLICA NO TCE-MT 

8a Competição de Pontes de Espaguetes - 2017 

ADEQUAÇÃO DA COZINHA DA PARÓQUIA SÃO GONÇALO EM CUIABÁ - MT 

Adequação de layout do departamento de Agronomia 

Atualização de indicadores das Políticas de Saúde, Educação e Segurança Pública - Estado e 

Municipios de Mato Grosso 

AutoCAD 

AutoCad 2D básico - turma I 

AutoCad 2D básico - turma II 

CURSO - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

Curso de ANAREDE 

Desenvolvimento em javascript com CANVAS para engenharia 

Dia de Campo em Construção de Cercas com ênfase em Cercas Elétricas 

Dia de Campo sobre Produção e Conservação de Forragens 

Estimulando a criatividade através da programação em Scratch 

Estimulando a criatividade e a curiosidade por eletrônica através da programação em 

Scratch e Arduino 

Excelência em Processos de Gestão Pública no TCE-MT 

Ferramentas de Escritório 

FIC - OPERADOR DE COMPUTADOR 

Frente Estudantil para Recepção e Acolhimento de novos Alunos – FERAA 

Fundamentos Matemáticos do método de Monte Carlo 

I Exposição Tecnológica da Engenharia Elétrica UFMT (I ExpoENE) 

II Exposição Tecnológica da Engenharia Elétrica UFMT (II ExpoENE) 

Indicadores de políticas públicas de saúde, educação e segurança. 

Indicadores em Gestão Pública 

Investigação de métodos de avaliação de benefícios da implantação de BPM em IES pública 

IV Seminário sobre a Importância do consumo de pescado na alimentação e saúde da 

população. 

LAB.AU - Laboratório de Arquitetura e Urbanismo 

Oficina de Arduino - Escola Estadual Professora Adalgisa de Barros 

Processador de Textos Latex 



Projeto Meninas Digitais Regional Mato Grosso 

Software R 

VIII COBRADAN – Congresso Brasileiro de Defensivos Agrícolas Naturais 

Workshop sobre consumo, qualidade e inovação do pescado em MT. 

Auxílio na instalação de Fresadoras para a empresa Sharewood 

Implementação do Processo de Melhoria de Gestão Documental no Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso 

Levantamento cadastral para o MT-FOMENTO 

Prestação de serviços de análises petrográficas e microtermométricas de inclusões fluídas 

para a Empresa METAMAT. 

Projeto Multiplic Embriões - pesquisa de estado da técnica de tecnologia 

Projeto SERV-CEANC : Prestação de serviços de análises químicas na central analítica de 

combustíveis 

Maratona de Programação 2017 - Regional Cuiabá 

trabalho 

Inclusão digital para comunidade carente 

Experiência acadêmica e administrativa na PRAE, a partir das Ações Afirmativas: 

aprimorando a assistência estudantil na UFMT 

Análise de dados no R 

Café & Gestão Pública 

CAPACITAÇÃO: Desenvolvendo as habilidades técnicas e administrativas: 2ª edição 

CAPACITAÇÃO: DESENVOLVENDO HABILIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS 

CURSO - Gestão de Pessoas – Excelência em Recursos Humanos no Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso 

CURSO - SENSIBILIZAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO, REGISTRO, CATALOGAÇÃO, ARQUIVO, 

GUARDA DE DOCUMENTAÇÃO (EAD) 

Curso de Auditoria 

Curso de capacitação de equipes para os níveis básico e intermediário de prática em 

gerenciamento de projetos, segundo os elementos do PMBOK . 

Curso de Extensão em Análise de Investimento e Estrutura de Mercados e Jogos Estratégicos 

(3ª Edição) 

Curso de Qualidade de Atendimento ao Público 

IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA 2017 

MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

Os direitos fundamentais na pós-modernidade 

Reforma trabalhista e terceirização 



Reforma trabalhista na perspectiva da gestão do trabalho em enfermagem 

Trabalho e Gênero: discussões acerca da mulher trabalhadora e sua interface com a pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÍTULO: BOLETIM INFORMATIVO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Zootecnia e Extensão Rural 

COORDENADOR: DIEGO PIEROTTI PROCOPIO 

ÁREA TEMÁTICA: Comunicação 

RESUMO: O Boletim Informativo de Ciências Agrárias será uma 

publicação impressa, de periodicidade quadrimestral e 

direcionadas para os produtores rurais do estado de 

Mato Grosso. No boletim, serão tratados assuntos 

técnicos e mercadológicos relacionados com o setor 

agropecuário. Essa medida pode ser considerada como 

uma ação de Extensão Rural, já que vai de encontro com 

uma das metas estabelecidas pela Política Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER), criada 

em 2010, como é o caso do objetivo XII: “[...] contribuir 

para a expansão do aprendizado e da qualificação 

profissional e diversificada, apropriada e 

contextualizada à realidade do meio rural brasileiro 

[...]. Espera-se que haja uma capacitação dos produtores 

rurais mato-grossenses através da difusão de 

conhecimentos que será realizada por meio da 

divulgação do boletim. 



 

 

TÍTULO: COMUNICAÇÃO ONLINE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Gerência de Imprensa 

COORDENADOR: MICHEL DA SILVA COELHO LACOMBE 

ÁREA TEMÁTICA: Comunicação 

RESUMO: O Programa de Extensão "Comunicação Integrada" tem 

como propósito promover a unidade comunicacional da 

UFMT e estimular a interação da universidade com a 

comunidade interna e externa.   Este programa vincula 

diversos projetos coordenados pela Secretaria de 

Comunicação e Multimeios (Secomm) com o objetivo 

maior de criar uma comunicação plural, inclusiva e que 

dialogue com toda a comunidade interna e externa, de 

forma a atender aos estudantes de comunicação, 

transmitindo-lhes conhecimento prático na produção de 

material comunicacional, incluindo produção 

audiovisual, gráfica e planejamento de comunicação.  

Fazem parte do programa "Comunicação Integrada" os 

seguintes projetos:  • “Comunicando com Estudantes”: 

visa dar continuidade às ações de relacionamento e 

aproximação entre instituição, comunidade acadêmica e 

sociedade, por meio de um canal de comunicação direta 

e de grande abrangência. A construção e manutenção de 

presença digital é um fator de relevância para o 

processo de comunicação integrada, uma vez que 

potencializa o alcance das mensagens, ao tempo em que 

possibilita a personificação da fala institucional.   • 

"Design – Processos criativos”:  desenvolve atividades 

voltadas para a complementação das ações de 

comunicação institucional, contribuindo para uma 

modelo de comunicação integrado que beneficie o 

acesso do usuário à informação, por meio do 

estabelecimento de uma programação visual, que 

favoreça a construção e o reforço da marca da UFMT, 

junto à comunidade acadêmica e a sociedade, em geral. 

Atuará como agência experimental, no atendimento de 

demandas de criação para material de divulgação das 



unidades da UFMT, possibilitando campo de 

aprendizado complementar aos acadêmicos do Curso de 

Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e 

Propaganda.  • "Impressos Secomm": compreende a 

produção de projetos editoriais impressos da 

Universidade como o 'Jornal Mural', com matérias de 

interesse para a comunidade interna; o 'ComVivência', 

mais voltado aos servidores; e os 'Boletins', voltados à 

divulgação de ações pontuais das unidades 

administrativas, bem como à prestação de contras das 

ações realizadas pela Universidade.  • “Comunicação 

Online”: inclui o projeto editorial do site UFMT Online, 

de conteúdo diversificado, abrangendo a postagem de 

notícias também nos sites 'aluno', 'professor',  'técnico'. 

As páginas institucionais da Universidade, com a 

apresentação institucional da UFMT para os usuários 

que acessam à página, com a finalidade de conhecer a 

instituição, também se inserem neste projeto. A 

produção de conteúdo para estas páginas pressupõe o 

aprofundamento das discussões acerca do conteúdo e da 

identidade do veículo e da Instituição. Outras áreas 

como o catálogo telefônico, guia de fontes, eventos e 

agenda de cursos também são espaços se configuram 

como fundamentais para a informação e a interação, e 

estão no escopo do 'Comunicação Online'.   • "UFMT 

Ciência": refere-se a produção e veiculação de 

programas de divulgação científica para televisão, 

intitulado UFMT.Ciência, que inicialmente já integra a 

grade de programação da TV Universidade e tem por 

objetivo divulgar projetos de pesquisa e de extensão 

desenvolvidos por pesquisadores da UFMT e de outras 

instituições de ensino.  • "Interprogramas": diz respeito 

à produção de conteúdos audiovisuais, com duração de 

um minuto cada, para divulgação através da TV 

Universidade, canal 2, da UFMT e pela internet através 

do site da TVU, no portal da UFMT.  O projeto está na 

sua terceira edição, com bons resultados anteriores.  • 

"Jornalismo na TVU": compreende a produção de 

programas jornalísticos que levarão notícias sobre as 

atividades e produções acadêmicas da UFMT à 

comunidade. Pelos programas serão apresentadas 

notícias e coberturas jornalísticas relacionadas à 

educação, ciência, cultura, tecnologia entre outros 

temas que se inter-relacionam com as atribuições e 

perfil social da Universidade.  • "Site TV Universidade": 

visa a manutenção do site da TVU, com a colocação 

diária de matérias e programas produzidos pela TV 

Universidade.  • "Traçando teias": objetiva, entre 



outros, trazer melhorias no atendimento aos sites 

institucionais da UFMT. 



 

 

TÍTULO: COMUNICANDO COM ESTUDANTES 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Gerência de Imprensa 

COORDENADOR: JESSICA DA GRACA BASTOS BORGES 

ÁREA TEMÁTICA: Comunicação 

RESUMO: O Programa de Extensão "Comunicação Integrada" tem 

como propósito promover a unidade comunicacional da 

UFMT e estimular a interação da universidade com a 

comunidade interna e externa.   Este programa vincula 

diversos projetos coordenados pela Secretaria de 

Comunicação e Multimeios (Secomm) com o objetivo 

maior de criar uma comunicação plural, inclusiva e que 

dialogue com toda a comunidade interna e externa, de 

forma a atender aos estudantes de comunicação, 

transmitindo-lhes conhecimento prático na produção de 

material comunicacional, incluindo produção 

audiovisual, gráfica e planejamento de comunicação.  

Fazem parte do programa "Comunicação Integrada" os 

seguintes projetos:  • “Comunicando com Estudantes”: 

visa dar continuidade às ações de relacionamento e 

aproximação entre instituição, comunidade acadêmica e 

sociedade, por meio de um canal de comunicação direta 

e de grande abrangência. A construção e manutenção de 

presença digital é um fator de relevância para o 

processo de comunicação integrada, uma vez que 

potencializa o alcance das mensagens, ao tempo em que  

possibilita a personificação da fala institucional.   • 

"Design – Processos criativos”:  desenvolve atividades 

voltadas para a complementação das ações de 

comunicação institucional, contribuindo para uma 

modelo de comunicação integrado que beneficie o 

acesso do usuário à informação, por meio do 

estabelecimento de uma programação visual, que 

favoreça a construção e o reforço da marca da UFMT, 

junto à comunidade acadêmica e a sociedade, em geral. 

Atuará como agência experimental, no atendimento de 

demandas de criação para material de divulgação das 



unidades da UFMT, possibilitando campo de 

aprendizado complementar aos acadêmicos do Curso de 

Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e 

Propaganda.  • "Impressos Secomm": compreende a 

produção de projetos editoriais impressos da 

Universidade como o 'Jornal Mural', com matérias de 

interesse para a comunidade interna; o 'ComVivência', 

mais voltado aos servidores; e os 'Boletins', voltados à 

divulgação de ações pontuais das unidades 

administrativas, bem como à prestação de contras das 

ações realizadas pela Universidade.  • “Comunicação 

Online”: inclui o projeto editorial do site UFMT Online, 

de conteúdo diversificado, abrangendo a postagem de 

notícias também nos sites 'aluno', 'professor',  'técnico'. 

As páginas institucionais da Universidade, com a 

apresentação institucional da UFMT para os usuários 

que acessam à página, com a finalidade de conhecer a 

instituição, também se inserem neste projeto. A 

produção de conteúdo para estas páginas pressupõe o 

aprofundamento das discussões acerca do conteúdo e da 

identidade do veículo e da Instituição. Outras áreas 

como o catálogo telefônico, guia de fontes, eventos e 

agenda de cursos também são espaços se configuram 

como fundamentais para a informação e a interação, e 

estão no escopo do 'Comunicação Online'.   • "UFMT 

Ciência": refere-se a produção e veiculação de 

programas de divulgação científica para televisão, 

intitulado UFMT.Ciência, que inicialmente já integra a 

grade de programação da TV Universidade e tem por 

objetivo divulgar projetos de pesquisa e de extensão 

desenvolvidos por pesquisadores da UFMT e de outras 

instituições de ensino.  • "Interprogramas": diz respeito 

à produção de conteúdos audiovisuais, com duração de 

um minuto cada, para divulgação através da TV 

Universidade, canal 2, da UFMT e pela internet através 

do site da TVU, no portal da UFMT.  O projeto está na 

sua terceira edição, com bons resultados anteriores.  • 

"Jornalismo na TVU": compreende a produção de 

programas jornalísticos que levarão notíci as sobre as 

atividades e produções acadêmicas da UFMT à 

comunidade. Pelos programas serão apresentadas 

notícias e coberturas jornalísticas relacionadas à 

educação, ciência, cultura, tecnologia entre outros 

temas que se inter-relacionam com as atribuições e  

perfil social da Universidade.  • "Site TV Universidade": 

visa a manutenção do site da TVU, com a colocação 

diária de matérias e programas produzidos pela TV 

Universidade.  • "Traçando teias": objetiva, entre 



outros, trazer melhorias no atendimento aos si tes 

institucionais da UFMT. 



 

 

TÍTULO: COMUNICARTE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Comunicação 

COORDENADOR: ACLYSE DE MATTOS 

ÁREA TEMÁTICA: Comunicação 

RESUMO: ComunicArte tem a finalidade de integrar os alunos dos 

cursos de Artes e Comunicação Social através da 

produção de material de comunicação sobre os eventos 

artísticos realizados pela comunidade universitária 

dentro e fora do Campus 



 

 

TÍTULO: DESIGN - PROCESSOS CRIATIVOS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Gerência de Imprensa 

COORDENADOR: JESSICA DA GRACA BASTOS BORGES 

ÁREA TEMÁTICA: Comunicação 

RESUMO: O Programa de Extensão "Comunicação Integrada" tem 

como propósito promover a unidade comunicacional da 

UFMT e estimular a interação da universidade com a 

comunidade interna e externa.   Este programa vincula 

diversos projetos coordenados pela Secretaria de 

Comunicação e Multimeios (Secomm) com o objetivo 

maior de criar uma comunicação plural, inclusiva e que 

dialogue com toda a comunidade interna e externa, de 

forma a atender aos estudantes de comunicação, 

transmitindo-lhes conhecimento prático na produção de 

material comunicacional, incluindo produção 

audiovisual, gráfica e planejamento de comunicação.  

Fazem parte do programa "Comunicação Integrada" os 

seguintes projetos:  • “Comunicando com Estudantes”: 

visa dar continuidade às ações de relacionamento e  

aproximação entre instituição, comunidade acadêmica e 

sociedade, por meio de um canal de comunicação direta 

e de grande abrangência. A construção e manutenção de 

presença digital é um fator de relevância para o 

processo de comunicação integrada, uma vez q ue 

potencializa o alcance das mensagens, ao tempo em que 

possibilita a personificação da fala institucional.   • 

"Design – Processos criativos”:  desenvolve atividades 

voltadas para a complementação das ações de 

comunicação institucional, contribuindo para  uma 

modelo de comunicação integrado que beneficie o 

acesso do usuário à informação, por meio do 

estabelecimento de uma programação visual, que 

favoreça a construção e o reforço da marca da UFMT, 

junto à comunidade acadêmica e a sociedade, em geral. 

Atuará como agência experimental, no atendimento de 

demandas de criação para material de divulgação das 



unidades da UFMT, possibilitando campo de 

aprendizado complementar aos acadêmicos do Curso de 

Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e 

Propaganda.  • "Impressos Secomm": compreende a 

produção de projetos editoriais impressos da 

Universidade como o 'Jornal Mural', com matérias de 

interesse para a comunidade interna; o 'ComVivência', 

mais voltado aos servidores; e os 'Boletins', voltados à 

divulgação de ações pontuais das unidades 

administrativas, bem como à prestação de contras das 

ações realizadas pela Universidade.  • “Comunicação 

Online”: inclui o projeto editorial do site UFMT Online, 

de conteúdo diversificado, abrangendo a postagem de 

notícias também nos sites 'aluno', 'professor',  'técnico'. 

As páginas institucionais da Universidade, com a 

apresentação institucional da UFMT para os usuários 

que acessam à página, com a finalidade de conhecer a 

instituição, também se inserem neste projeto. A 

produção de conteúdo para estas páginas pressupõe o 

aprofundamento das discussões acerca do conteúdo e da 

identidade do veículo e da Instituição. Outras áreas 

como o catálogo telefônico, guia de fontes, eventos e 

agenda de cursos também são espaços se configuram  

como fundamentais para a informação e a interação, e 

estão no escopo do 'Comunicação Online'.   • "UFMT 

Ciência": refere-se a produção e veiculação de 

programas de divulgação científica para televisão, 

intitulado UFMT.Ciência, que inicialmente já integra  a 

grade de programação da TV Universidade e tem por 

objetivo divulgar projetos de pesquisa e de extensão 

desenvolvidos por pesquisadores da UFMT e de outras 

instituições de ensino.  • "Interprogramas": diz respeito 

à produção de conteúdos audiovisuais, com duração de 

um minuto cada, para divulgação através da TV 

Universidade, canal 2, da UFMT e pela internet através 

do site da TVU, no portal da UFMT.  O projeto está na 

sua terceira edição, com bons resultados anteriores.  • 

"Jornalismo na TVU": compreende a produção de 

programas jornalísticos que levarão notícias sobre as 

atividades e produções acadêmicas da UFMT à 

comunidade. Pelos programas serão apresentadas 

notícias e coberturas jornalísticas relacionadas à 

educação, ciência, cultura, tecnologia entre o utros 

temas que se inter-relacionam com as atribuições e 

perfil social da Universidade.  • "Site TV Universidade": 

visa a manutenção do site da TVU, com a colocação 

diária de matérias e programas produzidos pela TV 

Universidade.  • "Traçando teias": objeti va, entre 



outros, trazer melhorias no atendimento aos sites 

institucionais da UFMT. 



 

 

TÍTULO: IMPRESSOS SECOMM 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Gerência de Imprensa 

COORDENADOR: MARIA SELMA ALVES 

ÁREA TEMÁTICA: Comunicação 

RESUMO: O Programa de Extensão "Comunicação Integrada " tem 

como propósito promover a unidade comunicacional da 

UFMT e estimular a interação da universidade com a 

comunidade interna e externa.   Este programa vincula 

diversos projetos coordenados pela Secretaria de 

Comunicação e Multimeios (Secomm) com o obje tivo 

maior de criar uma comunicação plural, inclusiva e que 

dialogue com toda a comunidade interna e externa, de 

forma a atender aos estudantes de comunicação, 

transmitindo-lhes conhecimento prático na produção de 

material comunicacional, incluindo produçã o 

audiovisual, gráfica e planejamento de comunicação.  

Fazem parte do programa "Comunicação Integrada" os 

seguintes projetos:  • “Comunicando com Estudantes”: 

visa dar continuidade às ações de relacionamento e 

aproximação entre instituição, comunidade acad êmica e 

sociedade, por meio de um canal de comunicação direta 

e de grande abrangência. A construção e manutenção de 

presença digital é um fator de relevância para o 

processo de comunicação integrada, uma vez que 

potencializa o alcance das mensagens, ao tem po em que 

possibilita a personificação da fala institucional.   • 

"Design – Processos criativos”:  desenvolve atividades 

voltadas para a complementação das ações de 

comunicação institucional, contribuindo para uma 

modelo de comunicação integrado que benefi cie o 

acesso do usuário à informação, por meio do 

estabelecimento de uma programação visual, que 

favoreça a construção e o reforço da marca da UFMT, 

junto à comunidade acadêmica e a sociedade, em geral. 

Atuará como agência experimental, no atendimento de 

demandas de criação para material de divulgação das 



unidades da UFMT, possibilitando campo de 

aprendizado complementar aos acadêmicos do Curso de 

Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e 

Propaganda.  • "Impressos Secomm": compreende a 

produção de projetos editoriais impressos da 

Universidade como o 'Jornal Mural', com matérias de 

interesse para a comunidade interna; o 'ComVivência', 

mais voltado aos servidores; e os 'Boletins', voltados à 

divulgação de ações pontuais das unidades 

administrativas,  bem como à prestação de contras das 

ações realizadas pela Universidade.  • “Comunicação 

Online”: inclui o projeto editorial do site UFMT Online, 

de conteúdo diversificado, abrangendo a postagem de 

notícias também nos sites 'aluno', 'professor',  'técnico'.  

As páginas institucionais da Universidade, com a 

apresentação institucional da UFMT para os usuários 

que acessam à página, com a finalidade de conhecer a 

instituição, também se inserem neste projeto. A 

produção de conteúdo para estas páginas pressupõe o 

aprofundamento das discussões acerca do conteúdo e da 

identidade do veículo e da Instituição. Outras áreas 

como o catálogo telefônico, guia de fontes, eventos e 

agenda de cursos também são espaços se configuram 

como fundamentais para a informação e a intera ção, e 

estão no escopo do 'Comunicação Online'.   • "UFMT 

Ciência": refere-se a produção e veiculação de 

programas de divulgação científica para televisão, 

intitulado UFMT.Ciência, que inicialmente já integra a 

grade de programação da TV Universidade e te m por 

objetivo divulgar projetos de pesquisa e de extensão 

desenvolvidos por pesquisadores da UFMT e de outras 

instituições de ensino.  • "Interprogramas": diz respeito 

à produção de conteúdos audiovisuais, com duração de 

um minuto cada, para divulgação através da TV 

Universidade, canal 2, da UFMT e pela internet através 

do site da TVU, no portal da UFMT.  O projeto está na 

sua terceira edição, com bons resultados anteriores.  • 

"Jornalismo na TVU": compreende a produção de 

programas jornalísticos que levar ão notícias sobre as 

atividades e produções acadêmicas da UFMT à 

comunidade. Pelos programas serão apresentadas 

notícias e coberturas jornalísticas relacionadas à 

educação, ciência, cultura, tecnologia entre outros 

temas que se inter-relacionam com as atribuições e 

perfil social da Universidade.  • "Site TV Universidade": 

visa a manutenção do site da TVU, com a colocação 

diária de matérias e programas produzidos pela TV 

Universidade.  • "Traçando teias": objetiva, entre 



outros, trazer melhorias no atendimento aos sites 

institucionais da UFMT. 



 

 

TÍTULO: INTERPROGRAMA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Gerência de Imprensa 

COORDENADOR: NILO ALVES BEZERRA 

ÁREA TEMÁTICA: Comunicação 

RESUMO: O Programa de Extensão "Comunicação Integrada" tem 

como propósito promover a unidade comunicacional da 

UFMT e estimular a interação da universidade com a 

comunidade interna e externa.   Este programa vincula 

diversos projetos coordenados pela Secretaria de 

Comunicação e Multimeios (Secomm) com o objetivo 

maior de criar uma comunicação plural, inclusiva e que 

dialogue com toda a comunidade interna e externa, de 

forma a atender aos estudantes de comunicação, 

transmitindo-lhes conhecimento prático na produção de 

material comunicacional, incluindo produção 

audiovisual, gráfica e planejamento de comunicação.  

Fazem parte do programa "Comunicação Integrada" os 

seguintes projetos:  • “Comunicando com Estudantes”: 

visa dar continuidade às ações de relacionamento e 

aproximação entre instituição, comunidade acadêmica e 

sociedade, por meio de um canal de comunicação direta 

e de grande abrangência. A construção e manutenção de 

presença digital é um fator de relevância para o 

processo de comunicação integrada, uma vez que 

potencializa o alcance das mensagens, ao tempo em que 

possibilita a personificação da fala institucional.   • 

"Design – Processos criativos”:  desenvolve atividades 

voltadas para a complementação das ações de 

comunicação institucional, contribuindo para uma 

modelo de comunicação integrado que beneficie o 

acesso do usuário à informação, por meio do 

estabelecimento de uma programação visual, que 

favoreça a construção e o reforço da marca da UFMT, 

junto à comunidade acadêmica e a sociedade, em geral. 

Atuará como agência experimental, no atendimento de 

demandas de criação para material de divulgação das 



unidades da UFMT, possibilitando campo de 

aprendizado complementar aos acadêmicos do Curso de 

Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e 

Propaganda.  • "Impressos Secomm": compreende a 

produção de projetos editoriais impressos da 

Universidade como o 'Jornal Mural', com matérias de 

interesse para a comunidade interna; o 'ComVivência', 

mais voltado aos servidores; e os 'Boletins', voltados à 

divulgação de ações pontuais das unidades 

administrativas, bem como à prestação de contras das 

ações realizadas pela Universidade.  • “Comunicação 

Online”: inclui o projeto editorial do site UFMT Online, 

de conteúdo diversificado, abrangendo a postagem de 

notícias também nos sites 'aluno', 'professor',  'técnico'. 

As páginas institucionais da Universidade, com a 

apresentação institucional da UFMT para os usuários 

que acessam à página, com a finalidade de conhecer a 

instituição, também se inserem neste projeto. A 

produção de conteúdo para estas páginas pressupõe o 

aprofundamento das discussões acerca do conteúdo e da 

identidade do veículo e da Instituição. Outras áreas 

como o catálogo telefônico, guia de fontes, eventos e 

agenda de cursos também são espaços se configuram 

como fundamentais para a informação e a interação, e 

estão no escopo do 'Comunicação Online'.   • "UFMT 

Ciência": refere-se a produção e veiculação de 

programas de divulgação científica para televisão, 

intitulado UFMT.Ciência, que inicialmente já integra a 

grade de programação da TV Universidade e tem por 

objetivo divulgar projetos de pesquisa e de extensão 

desenvolvidos por pesquisadores da UFMT e de outras 

instituições de ensino.  • "Interprogramas": diz respeito 

à produção de conteúdos audiovisuais, com duração de 

um minuto cada, para divulgação através da TV 

Universidade, canal 2, da UFMT e pela internet atra vés 

do site da TVU, no portal da UFMT.  O projeto está na 

sua terceira edição, com bons resultados anteriores.  • 

"Jornalismo na TVU": compreende a produção de 

programas jornalísticos que levarão notícias sobre as 

atividades e produções acadêmicas da UFMT à 

comunidade. Pelos programas serão apresentadas 

notícias e coberturas jornalísticas relacionadas à 

educação, ciência, cultura, tecnologia entre outros 

temas que se inter-relacionam com as atribuições e 

perfil social da Universidade.  • "Site TV Universida de": 

visa a manutenção do site da TVU, com a colocação 

diária de matérias e programas produzidos pela TV 

Universidade.  • "Traçando teias": objetiva, entre 



outros, trazer melhorias no atendimento aos sites 

institucionais da UFMT. 



 

 

TÍTULO: JORNALISMO TVU 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Gerência de TV e Rádio 

COORDENADOR: SERGIO LUIZ FERNANDES 

ÁREA TEMÁTICA: Comunicação 

RESUMO: O Programa de Extensão "Comunicação Integrada" tem 

como propósito promover a unidade comunicacional da 

UFMT e estimular a interação da universidade com a 

comunidade interna e externa.   Este programa vincula 

diversos projetos coordenados pela Secretaria de 

Comunicação e Multimeios (Secomm) com o objetivo 

maior de criar uma comunicação plural, inclusiva e que 

dialogue com toda a comunidade interna e externa, de 

forma a atender aos estudantes de comunicação, 

transmitindo-lhes conhecimento prático na produção de 

material comunicacional, incluindo produção 

audiovisual, gráfica e planejamento de comunicação.  

Fazem parte do programa "Comunicação Integrada" os 

seguintes projetos :  • “Comunicando com Estudantes”: 

visa dar continuidade às ações de relacionamento e 

aproximação entre instituição, comunidade acadêmica e 

sociedade, por meio de um canal de comunicação direta 

e de grande abrangência. A construção e manutenção de 

presença digital é um fator de relevância para o 

processo de comunicação integrada, uma vez que 

potencializa o alcance das mensagens, ao tempo em que 

possibilita a personificação da fala institucional.   • 

"Design – Processos criativos”:  desenvolve atividades 

voltadas para a complementação das ações de 

comunicação institucional, contribuindo para uma 

modelo de comunicação integrado que beneficie o 

acesso do usuário à informação, por meio do 

estabelecimento de uma programação visual, que 

favoreça a construção e o reforço da marca da UFMT, 

junto à comunidade acadêmica e a sociedade, em geral. 

Atuará como agência experimental, no atendimento de 

demandas de criação para material de divulgação das 



unidades da UFMT, possibilitando campo de 

aprendizado complementar aos acadêmicos do Curso de 

Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e 

Propaganda.  • "Impressos Secomm": compreende a 

produção de projetos editoriais impressos da 

Universidade como o 'Jornal Mural', com matérias de 

interesse para a comunidade interna; o 'ComVivência', 

mais voltado aos servidores; e os 'Boletins', voltados à 

divulgação de ações pontuais das unidades 

administrativas, bem como à prestação de contras das 

ações realizadas pela Universidade.  • “Comunicação 

Online”: inclui o projeto editorial  do site UFMT Online, 

de conteúdo diversificado, abrangendo a postagem de 

notícias também nos sites 'aluno', 'professor',  'técnico'. 

As páginas institucionais da Universidade, com a 

apresentação institucional da UFMT para os usuários 

que acessam à página, com a finalidade de conhecer a 

instituição, também se inserem neste projeto. A 

produção de conteúdo para estas páginas pressupõe o 

aprofundamento das discussões acerca do conteúdo e da 

identidade do veículo e da Instituição. Outras áreas 

como o catálogo telefônico, guia de fontes, eventos e 

agenda de cursos também são espaços se configuram 

como fundamentais para a informação e a interação, e 

estão no escopo do 'Comunicação Online'.   • "UFMT 

Ciência": refere-se a produção e veiculação de 

programas de divulgação científica para televisão, 

intitulado UFMT.Ciência, que inicialmente já integra a 

grade de programação da TV Universidade e tem por 

objetivo divulgar projetos de pesquisa e de extensão 

desenvolvidos por pesquisadores da UFMT e de outras 

instituições de ensino.  • "Interprogramas": diz respeito 

à produção de conteúdos audiovisuais, com duração de 

um minuto cada, para divulgação através da TV 

Universidade, canal 2, da UFMT e pela internet através 

do site da TVU, no portal da UFMT.  O projeto está na 

sua terceira edição, com bons resultados anteriores.  • 

"Jornalismo na TVU": compreende a produção de 

programas jornalísticos que levarão notícias sobre as 

atividades e produções acadêmicas da UFMT à 

comunidade. Pelos programas serão apresentadas 

notícias e coberturas jornalísticas relacionadas à 

educação, ciência, cultura, tecnologia entre outros 

temas que se inter-relacionam com as atribuições e 

perfil social da Universidade.  • "Site TV Universidade": 

visa a manutenção do site da TVU, com a colocação 

diária de matérias e programas produzidos pela TV 

Universidade.  • "Traçando teias": objetiva, entre 



outros, trazer melhorias no atendimento aos sites 

institucionais da UFMT. 



 

 

TÍTULO: NOTÍCIAS HUJM: INFORMATIVO HUJM, JORNAL 
MURAL E NEWSLETTER HUJM 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Superintendência do HUJM 

COORDENADOR: JONAS DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO 

ÁREA TEMÁTICA: Comunicação 

RESUMO: Trata-se do projeto editorial dos jornais do Hospital 

Universitário Júlio Müller:    1) “Jornal Mural - HUJM 

Notícias” – veicula matérias de interesse de toda a 

comunidade (interna e externa). Divulga ações e 

eventos do HUJM em seções como Geral, Assistência, 

Pesquisa e Ensino. A produção do conteúdo é fixada nos 

murais do hospital, onde pacientes, acompanhantes, 

docentes, discentes e trabalhadores têm acesso.    2) 

“Informativo  HUJM” - veículo direcionado aos servidores 

docentes e técnicos da UFMT, empregados públicos da 

Ebserh, terceirizados e discentes de graduação e pós -

graduação, com vistas à melhoria da comunicação 

interna, circulando no meio desse público informações 

qualificadas de temas de seu interesse e da Instituição, 

de modo a promover a melhoria no fluxo de informação, 

a valorização e a qualidade de vida do servidor. Parte do 

conteúdo é impresso e outra fixada em murais de 

circulação interna.    3) O Newsletter HUJM é uma 

publicação eletrônica, semanal, que vem unificar todas 

as notícias de interesse do público interno divulgadas 

nesse período. A distribuição do material é feita através 

do mailing. 



 

 

TÍTULO: SITE TVU 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Gerência de TV e Rádio 

COORDENADOR: CASSIO ARAUJO DO NASCIMENTO 

ÁREA TEMÁTICA: Comunicação 

RESUMO: O Programa de Extensão "Comunicação Integrada" tem 

como propósito promover a unidade comunicacional da 

UFMT e estimular a interação da universidade com a 

comunidade interna e externa.   Este programa vin cula 

diversos projetos coordenados pela Secretaria de 

Comunicação e Multimeios (Secomm) com o objetivo 

maior de criar uma comunicação plural, inclusiva e que 

dialogue com toda a comunidade interna e externa, de 

forma a atender aos estudantes de comunicação , 

transmitindo-lhes conhecimento prático na produção de 

material comunicacional, incluindo produção 

audiovisual, gráfica e planejamento de comunicação.  

Fazem parte do programa "Comunicação Integrada" os 

seguintes projetos:  • “Comunicando com Estudantes”:  

visa dar continuidade às ações de relacionamento e 

aproximação entre instituição, comunidade acadêmica e 

sociedade, por meio de um canal de comunicação direta 

e de grande abrangência. A construção e manutenção de 

presença digital é um fator de relevância para o 

processo de comunicação integrada, uma vez que 

potencializa o alcance das mensagens, ao tempo em que 

possibilita a personificação da fala institucional.   • 

"Design – Processos criativos”:  desenvolve atividades 

voltadas para a complementação das aç ões de 

comunicação institucional, contribuindo para uma 

modelo de comunicação integrado que beneficie o 

acesso do usuário à informação, por meio do 

estabelecimento de uma programação visual, que 

favoreça a construção e o reforço da marca da UFMT, 

junto à comunidade acadêmica e a sociedade, em geral. 

Atuará como agência experimental, no atendimento de 

demandas de criação para material de divulgação das 



unidades da UFMT, possibilitando campo de 

aprendizado complementar aos acadêmicos do Curso de 

Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e 

Propaganda.  • "Impressos Secomm": compreende a 

produção de projetos editoriais impressos da 

Universidade como o 'Jornal Mural', com matérias de 

interesse para a comunidade interna; o 'ComVivência', 

mais voltado aos servidores; e os 'Boletins', voltados à 

divulgação de ações pontuais das unidades 

administrativas, bem como à prestação de contras das 

ações realizadas pela Universidade.  • “Comunicação 

Online”: inclui o projeto editorial do site UFMT Online, 

de conteúdo diversificado, abrangendo a postagem de 

notícias também nos sites 'aluno', 'professor',  'técnico'. 

As páginas institucionais da Universidade, com a 

apresentação institucional da UFMT para os usuários 

que acessam à página, com a finalidade de conhecer a 

instituição, também se inserem neste projeto. A 

produção de conteúdo para estas páginas pressupõe o 

aprofundamento das discussões acerca do conteúdo e da 

identidade do veículo e da Instituição. Outras áreas 

como o catálogo telefônico, guia de fontes, eventos e 

agenda de cursos também são espaços se configuram 

como fundamentais para a informação e a interação, e 

estão no escopo do 'Comunicação Online'.   • "UFMT 

Ciência": refere-se a produção e veiculação de 

programas de divulgação científica para televisão, 

intitulado UFMT.Ciência, que inicialmente já integra a 

grade de programação da TV Universidade e tem por 

objetivo divulgar projetos de pesquisa e de extensão 

desenvolvidos por pesquisadores da UFMT e de outras 

instituições de ensino.  • "Interprogramas": di z respeito 

à produção de conteúdos audiovisuais, com duração de 

um minuto cada, para divulgação através da TV 

Universidade, canal 2, da UFMT e pela internet através 

do site da TVU, no portal da UFMT.  O projeto está na 

sua terceira edição, com bons resultados anteriores.  • 

"Jornalismo na TVU": compreende a produção de 

programas jornalísticos que levarão notícias sobre as 

atividades e produções acadêmicas da UFMT à 

comunidade. Pelos programas serão apresentadas 

notícias e coberturas jornalísticas relacionad as à 

educação, ciência, cultura, tecnologia entre outros 

temas que se inter-relacionam com as atribuições e 

perfil social da Universidade.  • "Site TV Universidade": 

visa a manutenção do site da TVU, com a colocação 

diária de matérias e programas produzidos pela TV 

Universidade.  • "Traçando teias": objetiva, entre 



outros, trazer melhorias no atendimento aos sites 

institucionais da UFMT. 



 

 

TÍTULO: TRAÇANDO TEIAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Secretaria de Comunicação e Multimeios 

COORDENADOR: MAIHARA FATIMA DE OLIVEIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Comunicação 

RESUMO: O Programa de Extensão "Comunicação Integrada" tem 

como propósito promover a unidade comunicacional da 

UFMT e estimular a interação da universidade com a 

comunidade interna e externa.   Este programa vincula 

diversos projetos coordenados pela Secretaria  de 

Comunicação e Multimeios (Secomm) com o objetivo 

maior de criar uma comunicação plural, inclusiva e que 

dialogue com toda a comunidade interna e externa, de 

forma a atender aos estudantes de comunicação, 

transmitindo-lhes conhecimento prático na produç ão de 

material comunicacional, incluindo produção 

audiovisual, gráfica e planejamento de comunicação.  

Fazem parte do programa "Comunicação Integrada" os 

seguintes projetos:  • “Comunicando com Estudantes”: 

visa dar continuidade às ações de relacionamento e 

aproximação entre instituição, comunidade acadêmica e 

sociedade, por meio de um canal de comunicação direta 

e de grande abrangência. A construção e manutenção de 

presença digital é um fator de relevância para o 

processo de comunicação integrada, uma vez que 

potencializa o alcance das mensagens, ao tempo em que 

possibilita a personificação da fala institucional.   • 

"Design – Processos criativos”:  desenvolve atividades 

voltadas para a complementação das ações de 

comunicação institucional, contribuindo par a uma 

modelo de comunicação integrado que beneficie o 

acesso do usuário à informação, por meio do 

estabelecimento de uma programação visual, que 

favoreça a construção e o reforço da marca da UFMT, 

junto à comunidade acadêmica e a sociedade, em geral. 

Atuará como agência experimental, no atendimento de 

demandas de criação para material de divulgação das 



unidades da UFMT, possibilitando campo de 

aprendizado complementar aos acadêmicos do Curso de 

Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e 

Propaganda.  • "Impressos Secomm": compreende a 

produção de projetos editoriais impressos da 

Universidade como o 'Jornal Mural', com matérias de 

interesse para a comunidade interna; o 'ComVivência', 

mais voltado aos servidores; e os 'Boletins', voltados à 

divulgação de ações pontuais das unidades 

administrativas, bem como à prestação de contras das 

ações realizadas pela Universidade.  • “Comunicação 

Online”: inclui o projeto editorial do site UFMT Online, 

de conteúdo diversificado, abrangendo a postagem de 

notícias também nos sites 'aluno', 'professor',  'técnico'. 

As páginas institucionais da Universidade, com a 

apresentação institucional da UFMT para os usuários 

que acessam à página, com a finalidade de conhecer a 

instituição, também se inserem neste projeto. A 

produção de conteúdo para estas páginas pressupõe o 

aprofundamento das discussões acerca do conteúdo e da 

identidade do veículo e da Instituição. Outras áreas 

como o catálogo telefônico, guia de fontes, eventos e 

agenda de cursos também são espaços se configura m 

como fundamentais para a informação e a interação, e 

estão no escopo do 'Comunicação Online'.   • "UFMT 

Ciência": refere-se a produção e veiculação de 

programas de divulgação científica para televisão, 

intitulado UFMT.Ciência, que inicialmente já integr a a 

grade de programação da TV Universidade e tem por 

objetivo divulgar projetos de pesquisa e de extensão 

desenvolvidos por pesquisadores da UFMT e de outras 

instituições de ensino.  • "Interprogramas": diz respeito 

à produção de conteúdos audiovisuais, c om duração de 

um minuto cada, para divulgação através da TV 

Universidade, canal 2, da UFMT e pela internet através 

do site da TVU, no portal da UFMT.  O projeto está na 

sua terceira edição, com bons resultados anteriores.  • 

"Jornalismo na TVU": compreende a produção de 

programas jornalísticos que levarão notícias sobre as 

atividades e produções acadêmicas da UFMT à 

comunidade. Pelos programas serão apresentadas 

notícias e coberturas jornalísticas relacionadas à 

educação, ciência, cultura, tecnologia entre outros 

temas que se inter-relacionam com as atribuições e 

perfil social da Universidade.  • "Site TV Universidade": 

visa a manutenção do site da TVU, com a colocação 

diária de matérias e programas produzidos pela TV 

Universidade.  • "Traçando teias": objet iva, entre 



outros, trazer melhorias no atendimento aos sites 

institucionais da UFMT. 



 

 

TÍTULO: UFMT.CIÊNCIA NA TVU - 2017 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Gerência de TV e Rádio 

COORDENADOR: PRISCILLA CRISTINA DE ANDRADE DEL LLANO 

ÁREA TEMÁTICA: Comunicação 

RESUMO: O Programa de Extensão "Comunicação Integrada" tem 

como propósito promover a unidade comunicacional da 

UFMT e estimular a interação da universidade com a 

comunidade interna e externa.   Este programa vincula 

diversos projetos coordenados pela Secretaria de 

Comunicação e Multimeios (Secomm) com o objetivo 

maior de criar uma comunicação plural, inclusiva e que 

dialogue com toda a comunidade interna e externa, de 

forma a atender aos estudantes de comunicação, 

transmitindo-lhes conhecimento prático na produção de 

material comunicacional, incluindo produção 

audiovisual, gráfica e planejamento de comunicação.  

Fazem parte do programa "Comunicação Integrada" os 

seguintes projetos:  • “Comunicando com Estudantes”: 

visa dar continuidade às ações de relacionamento e 

aproximação entre instituição, comunidade acadêmica e 

sociedade, por meio de um canal de comunicação direta 

e de grande abrangência. A construção e manutenção de 

presença digital é um fator de relevância para o 

processo de comunicação integrada, uma vez que 

potencializa o alcance das mensagens, ao tempo em que 

possibilita a personificação da fala institucional.   • 

"Design – Processos criativos”:  desenvolve atividades 

voltadas para a complementação das ações de 

comunicação institucional, contribuindo para uma 

modelo de comunicação integrado que beneficie o 

acesso do usuário à informação, por meio do 

estabelecimento de uma programação visual, que 

favoreça a construção e o reforço da marca da UFMT, 

junto à comunidade acadêmica e a sociedade, em geral. 

Atuará como agência experimental, no atendimento de 

demandas de criação para material de divulgação das 



unidades da UFMT, possibilitando campo de 

aprendizado complementar aos acadêmicos do Curso de 

Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e 

Propaganda.  • "Impressos Secomm" : compreende a 

produção de projetos editoriais impressos da 

Universidade como o 'Jornal Mural', com matérias de 

interesse para a comunidade interna; o 'ComVivência', 

mais voltado aos servidores; e os 'Boletins', voltados à 

divulgação de ações pontuais das unidades 

administrativas, bem como à prestação de contras das 

ações realizadas pela Universidade.  • “Comunicação 

Online”: inclui o projeto editorial do site UFMT Online, 

de conteúdo diversificado, abrangendo a postagem de 

notícias também nos sites 'aluno' , 'professor',  'técnico'. 

As páginas institucionais da Universidade, com a 

apresentação institucional da UFMT para os usuários 

que acessam à página, com a finalidade de conhecer a 

instituição, também se inserem neste projeto. A 

produção de conteúdo para estas páginas pressupõe o 

aprofundamento das discussões acerca do conteúdo e da 

identidade do veículo e da Instituição. Outras áreas 

como o catálogo telefônico, guia de fontes, eventos e 

agenda de cursos também são espaços se configuram 

como fundamentais para a informação e a interação, e 

estão no escopo do 'Comunicação Online'.   • "UFMT 

Ciência": refere-se a produção e veiculação de 

programas de divulgação científica para televisão, 

intitulado UFMT.Ciência, que inicialmente já integra a 

grade de programação da TV Universidade e tem por 

objetivo divulgar projetos de pesquisa e de extensão 

desenvolvidos por pesquisadores da UFMT e de outras 

instituições de ensino.  • "Interprogramas": diz respeito 

à produção de conteúdos audiovisuais, com duração de 

um minuto cada, para divulgação através da TV 

Universidade, canal 2, da UFMT e pela internet através 

do site da TVU, no portal da UFMT.  O projeto está na 

sua terceira edição, com bons resultados anteriores.  • 

"Jornalismo na TVU": compreende a produção de 

programas jornalísticos que levarão notícias sobre as 

atividades e produções acadêmicas da UFMT à 

comunidade. Pelos programas serão apresentadas 

notícias e coberturas jornalísticas relacionadas à 

educação, ciência, cultura, tecnologia entre outros 

temas que se inter-relacionam com as atribuições e 

perfil social da Universidade.  • "Site TV Universidade": 

visa a manutenção do site da TVU, com a colocação 

diária de matérias e programas produzidos pela TV 

Universidade.  • "Traçando teias": objetiva, entre 



outros, trazer melhorias no atendimento aos sites 

institucionais da UFMT. 



 

 

TÍTULO: A EXTENSÃO COMO PROCESSO SOCIAL: A UFMT 
NA TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Comunicação 

COORDENADOR: MAURELIO MENEZES 

ÁREA TEMÁTICA: Comunicação 

RESUMO: O Projeto em questão vai divulgar por meio de textos 

jornalísticos os Projetos de Extensão aprovados pela 

Câmara de Extensão da UFMT. A divulgação se dará por 

meio de artigos a serem publicados semanalmente no 

site Olhar Direto de Mato Grosso, líder em ¨views ¨  na 

mídia digital do Estado,  



 

 

TÍTULO: COMUNICAÇÃO E CULTURA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Comunicação 

COORDENADOR: LUCIA HELENA VENDRUSCULO POSSARI 

ÁREA TEMÁTICA: Comunicação 

RESUMO: O presente projeto constitui -se em ação/aplicação 

decorrente dos Estudos e Pesquisas do Núcleo de 

Pesquisa em Comunicação e Cultura - NUCOM, 

registrado com este nome, no diretório de Pesquisa do 

CNPq. Como forma de dar início às suas ações este 

Projeto apresenta um curso de 60 horas total, que 

poderá ser dividido  - a critério de cada aluno - em 4 

módulos de quinze horas, sendo eles independentes 

entre si. Cada módulo abordará um tema da área da 

Comunicação (conteúdo teórico-metodológico e 

prático), de interesse das organizações. Os módulos 

distribuem-se, sequencialmente, em: 1. Assessoria de 

Comunicação; 2. Uso de tecnologias para a comun icação 

na/da Organização; 3. Linguagens do corpo nas 

Organizações; 4. Produção de textos.  



 

 

TÍTULO: CÓPIA DE COMEMORAÇÃO DA SEMANA 
INTERNACIONAL DA VOZ: O USO PROFISSIONAL 
DA VOZ 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Coordenação de Programa de Pós-Graduação em 

Direito Agroambiental 

COORDENADOR: GABRIEL PLACIDO DE BARROS 

ÁREA TEMÁTICA: Comunicação 

RESUMO: A proposta do programa é capacitar as pessoas e 

desenvolvê-las pessoal e profissionalmente, fazendo-as 

ver o seu potencial e importância como cidadão na 

nossa sociedade.   Essa proposta tem como base a 

utilização da boa comunicação organizacional e 

interpessoal para esse desenvolvimento, mostrando 

claramente que oratória, ou seja, a comunicação é 

muito mais do que apenas 'soltar palavras pela boca', 

mas sim um conjunto de atuações, situações e atitudes 

extremamente necessárias para nosso crescimento 

pessoal e profissional. As pessoas sairão com um ponto 

de vista mais claro, objetivo do que seria oratória nos 

mais diversos aspectos da vida, tornando-as assim 

capacitadas para desenvolverem suas funções quais 

seres humanos pertencentes a uma sociedade, bem 

como profissionais que atuam em suas respectivas 

funções.  Trata-se de um programa com duração de um 

ano, no qual haverá ações regulares e onde os 

participantes desenvolverão diversas atividades 

relacionadas a oratória e o seu desenvolvimento 

pessoal.   Haverá cursos, como por exemplo, TÉCNICAS 

EM ORATÓRIA, além de outras ações voltadas ao 

assunto de oratória como orientações com sessões 

relacionadas Fonoaudiologia para a oratória, assim 

como eventos relacionados ao Teatro aplicado a 

oratória, além de Coaching para oratória e 

desenvolvimento humano; Programação Neolinguística 

aplicada a oratória e desenvolvimento humano.   Haverá 



ações como cursos, palestras, congressos, workshops e 

outras ações relacionadas ao tema do Programa.  



 

 

TÍTULO: CURSO – GESTÃO DA COMUNICAÇÃO DO 
CONVENIO TCE-UFMT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Secretaria de Tecnologia Educacional 

COORDENADOR: FATIMA MARIA PONTES PIRES 

ÁREA TEMÁTICA: Comunicação 

RESUMO: O curso/momento de reflexão que por ora se propõe, 

intitulado “Gestão de Comunicação do Convênio”, tem 

por objetivo geral apresentar a gestão do convênio 

firmado entre o Tribunal de Contas de Mato Grosso, a 

Universidade Federal de Mato Grosso e a Fundação 

Uniselva nos seus aspectos organizacionais.  



 

 

TÍTULO: DISCUSSÃO DE ECONOMIA CONTEMPORÂNEA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Economia 

COORDENADOR: LEONARDO FLAUZINO DE SOUZA 

ÁREA TEMÁTICA: Comunicação 

RESUMO: Projeto de extensão que visa desenvolver e aprimorar as 

competências e habilidades cognitivas dos acadêm icos, 

especialmente das áreas de humanas e ciências sociais 

aplicadas da cidade de Cuiabá, a cerca de temas atuais, 

de modo a melhor prepará-los e qualificá-los para a 

atuação na academia e/ou no mercado de trabalho. 

Procura, assim, estimular a aplicação d a teoria 

econômica na compreensão e análise da realidade do 

mundo, a partir de textos científicos e matérias 

veiculadas nos principais meios de comunicação. Desta 

forma, por meio do debate em grupo, une-se o teórico 

ao aplicado. 



 

 

TÍTULO: JORNAL ANAMNESE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Básicas em Saúde 

COORDENADOR: ZILIANI DA SILVA BUSS 

ÁREA TEMÁTICA: Comunicação 

RESUMO: O jornal ‘Anamnese’, da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal de Mato Grosso (FM/UFMT), tem o 

objetivo de ser um veículo, de participação democrática 

e cientificamente aceito, com o qual pensamentos 

possam ser livremente expostos, debatidos e 

promovidos. Dessa forma este servirá à comunidade 

acadêmica da própria FM, integrando-a, podendo 

também ser veiculado em outras faculdades, institutos, 

universidades e na sociedade em geral. Essa proposta 

viabiliza a relação do diálogo flexível, em particular dos 

docentes e discentes como sujeitos do ato de aprender e 

ensinar usando mensagens impressas. O jornal também 

estimula o habito da leitura e aguça a curiosidade 

humana. As seções do jornal serão divididas em: 

Ciência, Notícias, Cultura, Opinião, Entrevista e 

Faculdade. Na parte de 'Ciência' serão divulgados 

artigos relacionados a ciência, notícias, matérias 

científicas, resumos e pesquisas, inclusive da 

universidade. Na parte de 'Notícias' serão publicadas 

matérias sobre saúde, eventos, congressos, novidades 

na área médica e científica, assuntos relacionados à 

Faculdade de Medicina e à universidade. Em 'Opinião' 

serão publicados artigos, crônicas e textos opinativos 

sobre diversos temas, de docentes e discentes. Na seção 

'Cultura' serão abordados temas relativos a música, 

cinema, artes, entre outros temas pertinentes. Na parte 

'Faculdade' serão expostos diversos informativos da FM 

de interesse dos alunos e profissionais. Os textos 

necessitarão, obrigatoriamente, ser de autoria de quem 

os enviar.  



 

 

TÍTULO: LIVRO DO SEMESTRE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Administração 

COORDENADOR: DIOGO BARBOSA LEITE 

ÁREA TEMÁTICA: Comunicação 

RESUMO: Livro do semestre é um projeto já utilizado por outras 

instituições de ensino, que tem por objetivo estimular a 

leitura, as discussões entre as diferentes séries e a 

construção de análises interdisciplinares nas atividades 

a serem desenvolvidas pelos docentes. Consiste na 

leitura e discussão de um livro indicado para o 

semestre. Ao término do cronograma estipulado para a 

leitura, os professores, cada qual dentro de sua própria 

disciplina tem a possibilidade de elaborar atividades 

que permitam ao aluno desenvolver espírito crítico e 

contextualizar a leitura aos temas trabalhados em sala. 

A avaliação poderá ser aplicada pelo docente e 

associada às outras avaliações da disciplina. É 

facultativa a leitura e a utilização na disciplina. O 

projeto apresenta proposto dois ciclos, sendo o livro 

escolhido para o 3º Ciclo 2016/2 é a obra "O que faz o 

brasil, Brasil?", de Roberto Da Matta. O livro faz um 

exposição e análise das mais expressivas manifestações 

culturais brasileiras, formadoras da nossa identidade 

como nação. Ao examinar nossos grandes 

acontecimentos e práticas culturais, o livro permite ao 

Administrador traçar paralelos que implicam a 

administração/gestão em um determinado território.  



 

 

TÍTULO: OFICINAS DE EDUCOMUNICAÇÃO, CIÊNCIA E 
OUTROS SABERES: UM ESTUDO DO TRABALHO 
COLABORATIVO EM NARRATIVAS TRANSMÍDIAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Comunicação 

COORDENADOR: ACLYSE DE MATTOS 

ÁREA TEMÁTICA: Comunicação 

RESUMO: Este projeto tem como propósito desenvolver por meio 

de oficinas de educomunicação métodos interativos e 

colaborativos que possam promover a  aproximação de 

professores e alunos nos processos de 

ensino/aprendizagem. Para isso são oferecidas a grupos 

de estudantes e professores do Ensino Básico da Rede 

Pública do Estado de Mato Grosso oficinas de 

Audiovisual, Narrativas diversas, Texto Informati vo, 

Trabalho Colaborativo e Fotografia. A proposta é 

compreender as habilidades dos jovens estudantes no 

uso das tecnologias de comunicação e desenvolver em 

conjunto com eles processos em que estas habilidades 

possam ser aprimoradas e contributivas para a formação 

escolar individual e coletiva.  



 

 

TÍTULO: SESSÃO ENCONTROS COM CINEMA 2017 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Coordenação de Cultura e Vivência 

COORDENADOR: DIEGO BARALDI DE LIMA 

ÁREA TEMÁTICA: Comunicação 

RESUMO: Sessão Encontros com Cinema 2017 é ação de extensão 

realizada em parceria com o Cine Teatro Cuiabá, 

instituição administrada em co-parceria entre a 

Secretaria de Cultura de Mato Grosso e a Associação 

Cultural Cena Onze. A ação consiste em exibições 

semanais de longas-metragens precedidos de 

informações que contextualizam autor e obra, seguida 

de debate com participantes das sessões (gerando 

envolvimento dos participantes/comunidade em torno 

da prática de assistir a filmes e a conversar sobre 

cinema e seus desdobramentos). A ideia é despertar o 

interesse pelo cinema que está distante das salas de 

exibição comerciais da c idade de Cuiabá, gerando o 

envolvimento de estudantes do Curso de Comunicação 

Social da UFMT (que organizam/mediam debates e 

desenvolvem conteúdos diversos a partir dos filmes a 

que assistem) em atividade de extensão relacionada aos 

conteúdos apreendidos em disciplinas do Curso. 

Professores do Curso de Comunicação Social da UFMT 

(mas também de outros cursos) podem, a partir dos 

filmes exibidos nas sessões, propor debates e atividades 

pautadas na relação entre o conteúdo programático de 

suas disciplinas e o conteúdo 

temático/estético/histórico dos filmes em questão.   A 

ação dá continuidade ao projeto de extensão "Imagens 

em Pauta", que o gestor coordenou ao longo de dez 

anos (entre 2007 e 2016) no Cine Sesc Arsenal (Sesc 

Mato Grosso), mantendo o mesmo dia e horário de 

exibição (terças-feiras, 19:00) que ao longo de dez anos 

cultivou um público de cinéfilos e apreciadores de 

filmes. Mantém-se, assim, a regularidade da ação de 

difusão cinematográfica que o gestor coordena e que 



representa uma das mais longevas ações de difusão 

audiovisual no que diz respeito à regularidade das 

exibições (que ocorrem sempre às terças -feiras, às 

19:00, entre março e novembro). O projeto acontece no 

Cine Teatro Cuiabá, um dos mais antigos espaços de 

espetáculo da cidade de Cuiabá, espaço cultural 

reconhecido pela população e que permite ampliar a 

visibilidade de uma ação que tem a 

UFMT/PROCEV/CODEX como apoiadora.  



 

 

TÍTULO: PROJETO CORAL INFANTOJUVENIL DA UFMT - 
TEMPORADA 2017 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Regência do Coral Universitário 

COORDENADOR: ANA LIA RODRIGUES DA SILVA 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: O Coral da Universidade Federal de Mato Grosso - 

CORAL UFMT, criado em 29 de abril de 1980 desenvolve, 

há 37 anos, um trabalho musical voltado aos estudantes 

dos diversos cursos da Universidade, professores, 

servidores e comunidade em geral. Sob a Supervisão de 

Naise Santana e Direção Artística da profa. Dorit Kolling, 

o Coral UFMT vem, por meio deste programa, dar 

continuidade ao trabalho já desenvolvido e formalizar 

as ações a serem desenvolvidas em 2017. Denominado 

'NÚCLEO CORAL UFMT - TEMPORADA 2017', o presente 

programa registra as ações de extensão já existentes 

como: Projeto Coral UFMT; Projeto Coral Infantojuvenil 

da UFMT; Projeto Banco de Partituras - Digitalização e 

Catalogação do Acervo do Coral UFMT; Projeto Coral 

UFMT - AF (para coralistas/bolsistas que ingressaram na 

UFMT por meio das cotas de Ação Afirmativa), bem 

como o Projeto Laboratório Coral UFMT, possíveis 

cursos a serem promovidos (curso com prof. 

especialmente convidado), além de programação 

artística a ser desenvolvida pelo coro durante esse ano, 

como apresentações, concertos, recitais, cursos, e 

demais eventos.  



 

 

TÍTULO: APOIO A INICIATIVAS DE ARTE EDUCAÇÃO E A 
BIENAL ITINERÂNCIA EM CUIABÁ 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Comunicação 

COORDENADOR: ACLYSE DE MATTOS 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Este projeto destina-se a apoiar ações de Arte Educação 

que envolvam a sociedade, entidades culturais, 

educacionais e artísticas tais como é o caso das Bienais 

Itinerantes que acontecem em Mato Grosso ou outras 

ações de cunho artístico e educativo.  



 

 

TÍTULO: AULAS DE PERCUSSÃO NA UFMT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: JOSE AUGUSTO DUARTE LACERDA 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Este programa visa proporcionar conhecimento da 

percussão através do ensino técnico e prático dos 

instrumentos que compõem esta família. Se dará via 

aulas individuais de percussão e prática de grupo em 

que os participantes executarão repertório da música de 

concerto contemporânea ocidental. Os 

desenvolvimentos técnico, musical e de repertório são 

portanto o principal foco desta ação. Eventualmente, 

como parte do processo de aprendizado, serão 

realizados recitais e concertos públicos dos 

participantes. O público-alvo abrange membros da 

comunidade acadêmica (de quaisquer departamentos) e 

membros da comunidade não-acadêmica.  



 

 

TÍTULO: BANCO DE PARTITURAS: DIGITALIZAÇÃO E 
CATALOGAÇÃO DO ACERVO DO CORAL UFMT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Regência do Coral Universitário 

COORDENADOR: HELBERTH DA SILVA 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: O Coral da Universidade Federal de Mato Grosso - 

CORAL UFMT, criado em 29 de abril de 1980 desenvolve, 

há 37 anos, um trabalho musical voltado aos estudantes 

dos diversos cursos da Universidade, professores, 

servidores e comunidade em geral. Sob a Supervisão de 

Naise Santana e Direção Artística da profa. Dorit Kolling, 

o Coral UFMT vem, por meio deste programa, dar 

continuidade ao trabalho já desenvolvido e formalizar 

as ações a serem desenvolvidas em 2017. Denominado 

'NÚCLEO CORAL UFMT - TEMPORADA 2017', o presente 

programa registra as ações de extensão já existentes 

como: Projeto Coral UFMT; Projeto Coral Infantojuve nil 

da UFMT; Projeto Banco de Partituras - Digitalização e 

Catalogação do Acervo do Coral UFMT; Projeto Coral 

UFMT - AF (para coralistas/bolsistas que ingressaram na 

UFMT por meio das cotas de Ação Afirmativa), bem 

como o Projeto Laboratório Coral UFMT, possíveis 

cursos a serem promovidos (curso com prof. 

especialmente convidado), além de programação 

artística a ser desenvolvida pelo coro durante esse ano, 

como apresentações, concertos, recitais, cursos, e 

demais eventos.  



 

 

TÍTULO: BATARU - IDENTIDADE E CULTURA POPULAR 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Teoria e Fundamentos em Educação 

Física 

COORDENADOR: BELENI SALETE GRANDO 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: O Projeto Bataru –  Identidade e Cultura Popular visa 

atender a uma demanda de interesses de pesquisa e 

ensino da dança tradicional mato-grossense de 

professores e acadêmicos da Faculdade de Educação 

Física, uma vez que há neste espaço de trocas de 

saberes e experiências, tanto o Grupo de Pesquisa 

COEDUC que há mais de dez anos estuda a cultura 

popular, quanto acadêmicos que são vinculados ao 

grupo de dança tradicional Flor Ribeirinha.  As 

estratégias metodológicas serão: grupo de estudo, 

seminários de aprofundamento e socialização dos 

estudos, palestras e círculos de cultura, oficinas, visitas 

aos grupos de danças populares para entrevistas e 

vivências corporais com as comunidades ribeirinhas e 

autoridades locais da cultura popular cuiabana.  



 

 

TÍTULO: CAMPUS COM A CORDA TODA - 2017 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: OLIVER YOSHIO UMEDA YATSUGAFU 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: O UFMT com a Corda Toda é um programa de música que 

engloba ações de ensino, pesquisa e extensão, tendo 

como foco a formação musical de crianças e jovens das 

comunidades, a formação docente e performática dos 

alunos dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em  

Música da UFMT e a divulgação da música e dos Cursos 

de Música, através de apresentações (recitais, 

concertos, concertos didáticos) abertas ao público. A 

prática de ensino de música do programa tem como foco 

os instrumentos violino, viola, violão e violon celo e 

incorpora as várias ações desenvolvidas pelo 

Departamento de Artes da Universidade Federal de 

Mato Grosso em comunidades em Várzea Grande, Aldeia 

Vila Nova Barbecho e na própria UFMT.  



 

 

TÍTULO: CORAL UFMT - TEMPORADA 2017 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Regência do Coral Universitário 

COORDENADOR: NAISE DO VALE SANTANA 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: O Coral da Universidade Federal de Mato Grosso - 

CORAL UFMT, criado em 29 de abril de 1980 desenvolve, 

há 37 anos, um trabalho musical voltado aos estudantes 

dos diversos cursos da Universidade, professores, 

servidores e comunidade em geral. Sob a Supervisão de 

Naise Santana e Direção Artística da profa. Dorit Kolling, 

o Coral UFMT vem, por meio deste programa, dar 

continuidade ao trabalho já desenvolvido e formalizar 

as ações a serem desenvolvidas em 2017. Denominado 

'NÚCLEO CORAL UFMT - TEMPORADA 2017', o presente 

programa registra as ações de extensão já existentes 

como: Projeto Coral UFMT; Projeto Coral Infantojuvenil 

da UFMT; Projeto Banco de Partituras - Digitalização e 

Catalogação do Acervo do Coral UFMT; Projeto Coral 

UFMT - AF (para coralistas/bolsistas que ingressaram na 

UFMT por meio das cotas de Ação Afirmativa), bem 

como o Projeto Laboratório Coral UFMT, possíveis 

cursos a serem promovidos (curso com prof. 

especialmente convidado), além de programação 

artística a ser desenvolvida pelo coro durante esse ano, 

como apresentações, concertos, recitais, cursos, e 

demais eventos.  



 

 

TÍTULO: DOCUMENTO TÉCNICO E INSTRUÇÃO 
NORMATIVA ESPECÍFICA PARA O CONJUNTO 
TOMBADO DE CÁCERES-MT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Arquitetura e Urbanismo 

COORDENADOR: LUCIANA PELAES MASCARO 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: A cidade de Cáceres possui seu centro histórico 

tombado desde 2010, com poucas descaraterizações e 

uso intenso, o que evitou a sua decadência (problema 

que, muitas vezes, atinge os centros antigos das cidades 

brasileiras). Porém, o entendimento do que esse centro 

tombado representa para a cidade e para a região ainda 

precisa de amadurecimento. O valor ligado ao 

patrimônio arquitetônico ainda tem pouca visibi lidade e 

os benefícios do tombamento ainda não são imediatos. 

Com ímpeto de modernização, esse centro passa por 

grande pressão e o risco de descaracterização cresce. 

Uma das ferramentas que pode conter esse processo 

nefasto é a implantação da Instrução Nor mativa 

específica para o centro tombado. Foram realizadas em 

2016 ações de comunicação com a população para a 

construção de um processo democrático e que responda 

às expectativas dos cidadãos para a construção de uma 

Instrução Normativa coerente, ligada à realidade e 

promova efetivamente a preservação do patrimônio da 

cidade (ver Projeto de Extensão Siex no. 

100420161158591607).  Assim, a partir dos resultados 

levantados em 2016, UFMT e Iphan continuarão a 

trabalhar em colaboração neste projeto cujos objeti vos 

são: finalizar a Instrução Normativa específica para esse 

conjunto tombado em nível federal - o que servirá para 

análises de projetos fundamentadas por parte do Iphan 

(uma vez que toda intervenção em área tombada deve 

passar pela análise e aprovação ou não do órgão 

federal), para esclarecer dúvidas dos cidadãos e evitar 

mal entendidos, melhorar o relacionamento entre os 

cacerenses e o Iphan e produzir um Documento Técnico 



amplo e que contemple aspectos mais aprofundados e 

análises da situação da cidade,  relativamente à 

preservação de seu patrimônio, que não caberiam em 

uma Instrução Normativa.  



 

 

TÍTULO: GRUPO DE PERCUSSÃO [RE]PERCUTE UFMT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: JOSE AUGUSTO DUARTE LACERDA 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Este programa visa proporcionar conhecimento da 

percussão através do ensino técnico e prático dos 

instrumentos que compõem esta família. Se dará via 

aulas individuais de percussão e prática de grupo em 

que os participantes executarão repertório da música de 

concerto contemporânea ocidental. Os 

desenvolvimentos técnico, musical e de repertório são 

portanto o principal foco desta ação. Eventualmente, 

como parte do processo de aprendizado, serão 

realizados recitais e concertos públicos dos 

participantes. O público-alvo abrange membros da 

comunidade acadêmica (de quaisquer departamentos) e 

membros da comunidade não-acadêmica.  



 

 

TÍTULO: JOSÉ LEITE COM A CORDA TODA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: OLIVER YOSHIO UMEDA YATSUGAFU 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: O UFMT com a Corda Toda é um programa de música que  

engloba ações de ensino, pesquisa e extensão, tendo 

como foco a formação musical de crianças e jovens das 

comunidades, a formação docente e performática dos 

alunos dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em 

Música da UFMT e a divulgação da música e dos C ursos 

de Música, através de apresentações (recitais, 

concertos, concertos didáticos) abertas ao público. A 

prática de ensino de música do programa tem como foco 

os instrumentos violino, viola, violão e violoncelo e 

incorpora as várias ações desenvolvidas p elo 

Departamento de Artes da Universidade Federal de 

Mato Grosso em comunidades em Várzea Grande, Aldeia 

Vila Nova Barbecho e na própria UFMT.  



 

 

TÍTULO: MARACATU DE BAQUE VIRADO: 
FORTALECENDO AS RAÍZES DA CULTURA 
AFROBRASILEIRA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Coordenação de Ensino em Ciências Biológicas - 

Bacharelado 

COORDENADOR: CAROLINA SILVA NARDES 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: O presente projeto propõe a continuidade de ações que 

já vem sendo realizadas no centro cultural da 

Universidade Federal de Mato Grosso pelo grupo de 

Maracatu de Baque Virado “Buriti Nagô” . O Grupo de 

Maracatu Buriti Nagô é formado por estudantes da 

UFMT-Cuiabá e pessoas externas a UFMT, e vem 

realizando suas atividades desde o dia 1º de Maio de 

2014 até os dias atuais, oferecendo para a comunidade 

interna e externa da UFMT oficinas gratuit as de 

percussão, canto, dança e construção de instrumentos 

de Maracatu. Considerando todo o processo histórico de 

formação da população brasileira e da desvalorização e 

falta de reconhecimento da população negra e sua 

cultura faz-se necessário que cada vez  mais pessoas, 

instituições e grupos façam esse reconhecimento. Então, 

este projeto tem o objetivo de contribuir para o 

conhecimento, reconhecimento e valorização da cultura 

afro-brasileira por meio do desenvolvimento de 

atividades de extensão da expressão artística e popular 

Maracatu de Baque Virado. Fazendo a interação também 

com a pesquisa e o ensino, desenvolvendo debates 

sobre a formação e realização dessa manifestação 

cultural que recebeu, em dezembro de 2014, o título de 

patrimônio cultural imaterial  do Brasil através do 

IPHAN. A ideia do projeto vem também fundamentada 

na Lei 10.639 que trata da obrigatoriedade do ensino da 

história e cultura afro-brasileira em estabelecimentos 

de ensino. Assim, também busca-se cumprir com o tripé 

da Universidade de ensino, pesquisa e extensão.  



 

 

TÍTULO: ORQUESTRA CHIQUITANO COM A CORDA TODA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: OLIVER YOSHIO UMEDA YATSUGAFU 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: O UFMT com a Corda Toda é um programa de música que 

engloba ações de ensino, pesquisa e extensão, tendo 

como foco a formação musical de crianças e jovens das 

comunidades, a formação docente e performática dos 

alunos dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em 

Música da UFMT e a divulgação da música e dos Curs os 

de Música, através de apresentações (recitais, 

concertos, concertos didáticos) abertas ao público. A 

prática de ensino de música do programa tem como foco 

os instrumentos violino, viola, violão e violoncelo e 

incorpora as várias ações desenvolvidas pelo  

Departamento de Artes da Universidade Federal de 

Mato Grosso em comunidades em Várzea Grande, Aldeia 

Vila Nova Barbecho e na própria UFMT.  



 

 

TÍTULO: ORQUESTRA CUIABANA DE CHORO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: OLIVER YOSHIO UMEDA YATSUGAFU 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: O UFMT com a Corda Toda é um programa de música que 

engloba ações de ensino, pesquisa e extensão, tendo 

como foco a formação musical de crianças e jovens das 

comunidades, a formação docente e performática dos 

alunos dos Cursos de Bacharel ado e Licenciatura em 

Música da UFMT e a divulgação da música e dos Cursos 

de Música, através de apresentações (recitais, 

concertos, concertos didáticos) abertas ao público. A 

prática de ensino de música do programa tem como foco 

os instrumentos violino, v iola, violão e violoncelo e 

incorpora as várias ações desenvolvidas pelo 

Departamento de Artes da Universidade Federal de 

Mato Grosso em comunidades em Várzea Grande, Aldeia 

Vila Nova Barbecho e na própria UFMT.  



 

 

TÍTULO: ORQUESTRA DE CÂMARA DA UFMT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: FLAVIA VIEIRA PEREIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Renovação e atualização do Projeto da Orquestra de 

Câmara da UFMT (OCAM-UFMT), visando a continuidade 

no processo da formação de jovens músicos, 

instrumentistas, regentes, compositores, arranjadores, 

produtores artísticos, oriundos da graduação em música 

da UFMT, além de músicos da comunidade em geral. 

Este projeto é uma importante ferramenta tanto para a 

comunidade quanto para o curso, pois possibilita, a 

experiência de tocar, cantar, reger, fazer composições e 

arranjos, produzir concertos e apresentações através da 

vivência prática de música em conjunto, bem como 

interagir com a comunidade, levando um repertório de 

música orquestral. O projeto pretende contribuir para  a 

descentralização do acesso aos bens culturais realizados 

através de apresentações didáticas disponíveis a todo o 

tipo de público.     A Orquestra de Câmara foi criada em 

2003 e desde então tem participado de inúmeras 

atividades culturais não somente dentro da UFMT, mas 

também em todo o meio cultural mato-grossense. É 

formada atualmente por 32 membros dentre alunos, 

professores e músicos da comunidade em geral. 

Proporcionando um importante convívio entre os 

integrantes e propiciando aos mesmos inúmeras 

possibilidades de crescimento, musical, cultural e 

intelectual. Sendo assim um polo importante de 

formação, produção e interação musical.  



 

 

TÍTULO: TEATRO CENA LIVRE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de História 

COORDENADOR: ANA MARIA MARQUES 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: A oficina de teatro “Cena Livre” pretende oportunizar 

aos estudantes da UFMT, professores e comunidade 

externa o desenvolvimento de técnicas e habilidades 

teatrais vinculadas ao ofício do ator. O projeto visa 

promover a vivência de processos criativos e a 

compreensão da importância do comprometimento 

individual com os ritos coletivos do fazer teatral. A 

oficina será desenvolvida ao longo de oito meses (de 

maio a dezembro de 2017), através de várias etapas: 

iniciação teatral, criação cênica e realização de um 

espetáculo final.  



 

 

TÍTULO: UFMT COM A CORDA TODA EM REDE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: OLIVER YOSHIO UMEDA YATSUGAFU 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: O UFMT com a Corda Toda é um programa de música que 

engloba ações de ensino, pesquisa e extensão, ten do 

como foco a formação musical de crianças e jovens das 

comunidades, a formação docente e performática dos 

alunos dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em 

Música da UFMT e a divulgação da música e dos Cursos 

de Música, através de apresentações (recitai s, 

concertos, concertos didáticos) abertas ao público. A 

prática de ensino de música do programa tem como foco 

os instrumentos violino, viola, violão e violoncelo e 

incorpora as várias ações desenvolvidas pelo 

Departamento de Artes da Universidade Federal de 

Mato Grosso em comunidades em Várzea Grande, Aldeia 

Vila Nova Barbecho e na própria UFMT.  



 

 

TÍTULO: UFMT EM CORDAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: OLIVER YOSHIO UMEDA YATSUGAFU 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: O UFMT com a Corda Toda é um programa de m úsica que 

engloba ações de ensino, pesquisa e extensão, tendo 

como foco a formação musical de crianças e jovens das 

comunidades, a formação docente e performática dos 

alunos dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em 

Música da UFMT e a divulgação da músic a e dos Cursos 

de Música, através de apresentações (recitais, 

concertos, concertos didáticos) abertas ao público. A 

prática de ensino de música do programa tem como foco 

os instrumentos violino, viola, violão e violoncelo e 

incorpora as várias ações desenvolvidas pelo 

Departamento de Artes da Universidade Federal de 

Mato Grosso em comunidades em Várzea Grande, Aldeia 

Vila Nova Barbecho e na própria UFMT.  



 

 

TÍTULO: EXPOSIÇÃO ITINERANTE DO PATRIMÔNIO 
IMATERIAL DE MT( EXPOIMAT): DIVERSIDADE 
CULTURAL E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de História 

COORDENADOR: THEREZA MARTHA BORGES PRESOTTI GUIMARAES 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Trata-se da continuidade da" Exposição Itinerante do 

Patrimônio Imaterial de MT( EXPOIMAT): Diversidade 

Cultural e Educação Patrimonial" em 2017, p ara atender 

novas demandas em cidades em MT ou eventos 

regionais e nacionais. Foi montada com recursos do 

PROEXT- em 2011. Através da Exposição com fotografias 

e textos em 35 Painéis e diversos objetos que expressam 

a imaterialidade, além de um mini -cursos com a 

participação dos bolsistas (carga horária 20h); divulga o 

patrimônio imaterial de Mato Grosso, expressão da 

diversidade cultural regional, - as manifestações das 

culturas de populações tradicionais. É fruto das 

pesquisas do 'Inventário Documental do Patrimônio 

Imaterial de MT em 2009 a 2011- IPHAN- UFMT. A 

Exposição é uma pequena amostra dos resultados de 

pesquisas realizadas  em coleções de documentos -

publicações nos temas da história e cultura imaterial 

regional pantaneira, afro-mato-grossense e indígenas 

disponíveis em acervos de Cuiabá. Também acompanha 

um Catálogo (impresso  em 23 páginas e PDF) com 

conteúdos da Exposição e Inventário. Conta com 

parcerias de órgãos do governo municipal, instituições 

de educação e cultura ou até empresas dos munic ípios 

que a recebem e de grupos de atores da cultura popular 

e indígena.  



 

 

TÍTULO: CORAL UFMT - TEMPORADA 2017 / AF 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: DORIT KOLLING DE OLIVEIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: O Coral da Universidade Federal de Mato Grosso - 

CORAL UFMT, criado em 29 de abril de 1980 desenvolve, 

há 37 anos, um trabalho musical voltado aos estudantes 

dos diversos cursos da Universidade, professores, 

servidores e comunidade em geral. Sob a Supervisão de 

Naise Santana e Direção Artística da profa. Dorit Kolling, 

o Coral UFMT vem, por meio deste programa, dar 

continuidade ao trabalho já desenvolvido e formalizar 

as ações a serem desenvolvidas em 2017. Denominado 

'NÚCLEO CORAL UFMT - TEMPORADA 2017', o presente 

programa registra as ações de extensão já existentes 

como: Projeto Coral UFMT; Projeto Coral Infantojuvenil 

da UFMT; Projeto Banco de Partituras - Digitalização e 

Catalogação do Acervo do Coral UFMT; Projeto Coral 

UFMT - AF (para coralistas/bolsistas que ingressaram na 

UFMT por meio das cotas de Ação Afirmativ a), bem 

como o Projeto Laboratório Coral UFMT, possíveis 

cursos a serem promovidos (curso com prof. 

especialmente convidado), além de programação 

artística a ser desenvolvida pelo coro durante esse ano, 

como apresentações, concertos, recitais, cursos, e 

demais eventos.  



 

 

TÍTULO: EXPOIMAT - SINOP-MT -EXPOSIÇÃO ITINERANTE 
DO PATRIMÔNIO IMATERIAL DE MATO GROSSO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de História 

COORDENADOR: THEREZA MARTHA BORGES PRESOTTI GUIMARAES 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Trata-se da continuidade da" Exposição Itinerante do 

Patrimônio Imaterial de MT( EXPOIMAT): Diversidade 

Cultural e Educação Patrimonial" em 2017, para atender 

novas demandas em cidades em MT ou eventos 

regionais e nacionais. Foi montada com recursos do 

PROEXT- em 2011. Através da Exposição com fotografias 

e textos em 35 Painéis e diversos objetos que expressam 

a imaterialidade, além de um mini -cursos com a 

participação dos bolsistas (carga horária 20h); divulga o 

patrimônio imaterial de Mato Grosso, expressão da 

diversidade cultural regional, - as manifestações das 

culturas de populações tradicionais. É fruto das 

pesquisas do 'Inventário Documental do Patrimônio 

Imaterial de MT em 2009 a 2011- IPHAN- UFMT. A 

Exposição é uma pequena amostra dos resultados de 

pesquisas realizadas  em coleções de documentos -

publicações nos temas da história e cultura imaterial 

regional pantaneira, afro-mato-grossense e indígenas 

disponíveis em acervos de Cuiabá. Também acompanha 

um Catálogo (impresso  em 23 páginas e PDF) com 

conteúdos da Exposição e Inventário. Conta com 

parcerias de órgãos do governo municipal, instituições 

de educação e cultura ou até empresas dos municípios 

que a recebem e de grupos de atores da cultura popular 

e indígena.  



 

 

TÍTULO: EXPOIMAT- JUARA- MT- EXPOSIÇÃO ITINERANTE 
DO PATRIMÔNIO IMATERIAL DE MATO GROSSO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de História 

COORDENADOR: THEREZA MARTHA BORGES PRESOTTI GUIMARAES 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Trata-se da continuidade da" Exposição Itinerante do 

Patrimônio Imaterial de MT( EXPOIMAT): Diversidade 

Cultural e Educação Patrimonial" em 2017, para atender 

novas demandas em cidades em MT ou eventos 

regionais e nacionais. Foi montada com recursos do 

PROEXT- em 2011. Através da Exposição com fotografias 

e textos em 35 Painéis e diversos objetos que expressam 

a imaterialidade, além de um mini-cursos com a 

participação dos bolsistas (carga horária 20h); divulga o 

patrimônio imaterial de Mato Grosso, expressão da 

diversidade cultural regional, - as manifestações das 

culturas de populações tradicionais. É fruto das 

pesquisas do 'Inventário Documental do Patrimônio 

Imaterial de MT em 2009 a 2011- IPHAN- UFMT. A 

Exposição é uma pequena amostra dos resultados de 

pesquisas realizadas  em coleções de documentos -

publicações nos temas da história e cultura imaterial 

regional pantaneira, afro-mato-grossense e indígenas 

disponíveis em acervos de Cuiabá. Também acompanha 

um Catálogo (impresso  em 23 páginas e PDF) com 

conteúdos da Exposição e Inventário. Conta com 

parcerias de órgãos do governo municipal, instituições 

de educação e cultura ou até empresas dos municípios 

que a recebem e de grupos de atores da cultura popular 

e indígena.  



 

 

TÍTULO: EXPOIMAT-EXPOSIÇÃO ITINERANTE DO 
PATRIMÔNIO IMATERIAL DE MATO GROSSO EM 
ALTA FLORESTA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de História 

COORDENADOR: THEREZA MARTHA BORGES PRESOTTI GUIMARAES 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Trata-se da continuidade da" Exposição Itinerante do 

Patrimônio Imaterial de MT( EXPOIMAT): Diversidade 

Cultural e Educação Patrimonial" em 2017, para atender 

novas demandas em cidades em MT ou eventos 

regionais e nacionais. Foi montada com recursos do 

PROEXT- em 2011. Através da Exposição com fotografias 

e textos em 35 Painéis e diversos objetos que expressam 

a imaterialidade, além de um mini -cursos com a 

participação dos bolsistas (carga horária 20h); divulga o 

patrimônio imaterial de Mato Grosso, expressão da 

diversidade cultural regional, - as manifestações das 

culturas de populações tradicionais. É fruto das 

pesquisas do 'Inventário Documental do Patrimônio 

Imaterial de MT em 2009 a 2011- IPHAN- UFMT. A 

Exposição é uma pequena amostra dos resultados de 

pesquisas realizadas  em coleções de documentos -

publicações nos temas da história e cultura imaterial 

regional pantaneira, afro-mato-grossense e indígenas 

disponíveis em acervos de Cuiabá. Também acompanha 

um Catálogo (impresso  em 23 páginas e PDF) com 

conteúdos da Exposição e Inventário. Conta com 

parcerias de órgãos do governo municipal, instituições 

de educação e cultura ou até empresas dos municípios 

que a recebem e de grupos de atores da cultura popular 

e indígena.  



 

 

TÍTULO: EXPOSIÇÃO ITINERANTE DO PATRIMÔNIO 
IMATERIAL DE MATO GROSSO EM BARRA DO 
BUGRES 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de História 

COORDENADOR: THEREZA MARTHA BORGES PRESOTTI GUIMARAES 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Trata-se da continuidade da" Exposição Itinerante do 

Patrimônio Imaterial de MT( EXPOIMAT): Diversidade 

Cultural e Educação Patrimonial" em 2017, para atender 

novas demandas em cidades em MT ou eventos 

regionais e nacionais. Foi montada com recursos do 

PROEXT- em 2011. Através da Exposição com fotografias 

e textos em 35 Painéis e diversos  objetos que expressam 

a imaterialidade, além de um mini -cursos com a 

participação dos bolsistas (carga horária 20h); divulga o 

patrimônio imaterial de Mato Grosso, expressão da 

diversidade cultural regional, - as manifestações das 

culturas de populações tradicionais. É fruto das 

pesquisas do 'Inventário Documental do Patrimônio 

Imaterial de MT em 2009 a 2011- IPHAN- UFMT. A 

Exposição é uma pequena amostra dos resultados de 

pesquisas realizadas  em coleções de documentos -

publicações nos temas da história e cultura imaterial 

regional pantaneira, afro-mato-grossense e indígenas 

disponíveis em acervos de Cuiabá. Também acompanha 

um Catálogo (impresso  em 23 páginas e PDF) com 

conteúdos da Exposição e Inventário. Conta com 

parcerias de órgãos do governo municipa l, instituições 

de educação e cultura ou até empresas dos municípios 

que a recebem e de grupos de atores da cultura popular 

e indígena.  



 

 

TÍTULO: EXPOSIÇÃO ITINERANTE DO PATRIMÔNIO 
IMATERIAL DE MATO GROSSO EM COLIDER 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de História 

COORDENADOR: THEREZA MARTHA BORGES PRESOTTI GUIMARAES 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Trata-se da continuidade da" Exposição Itinerante do 

Patrimônio Imaterial de MT( EXPOIMAT): Diversidade 

Cultural e Educação Patrimonial" em 2017, para atender 

novas demandas em cidades em MT ou eventos 

regionais e nacionais. Foi montada com recursos do 

PROEXT- em 2011. Através da Exposição com fotografias 

e textos em 35 Painéis e diversos objetos que expressam 

a imaterialidade, além de um mini -cursos com a 

participação dos bolsistas (carga horária 20h); divulga o 

patrimônio imaterial de Mato Grosso, expressão da 

diversidade cultural regional, - as manifestações das 

culturas de populações tradicionais. É fruto das 

pesquisas do 'Inventário Documental do Patrimônio 

Imaterial de MT em 2009 a 2011- IPHAN- UFMT. A 

Exposição é uma pequena amostra dos resultados de 

pesquisas realizadas  em coleções de documentos -

publicações nos temas da história e cultura imaterial 

regional pantaneira, afro-mato-grossense e indígenas 

disponíveis em acervos de Cuiabá. Também acompanha 

um Catálogo (impresso  em 23 páginas e PDF) com 

conteúdos da Exposição e Inventário. Conta com 

parcerias de órgãos do governo municipal, instituições 

de educação e cultura ou até empresas dos municípios 

que a recebem e de grupos de atores da cultura popular 

e indígena.  



 

 

TÍTULO: EXPOSIÇÃO ITINERANTE DO PATRIMÔNIO 
IMATERIAL NA ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE 
MÉDICI 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de História 

COORDENADOR: THEREZA MARTHA BORGES PRESOTTI GUIMARAES 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Trata-se da continuidade da" Exposição Itinerante do 

Patrimônio Imaterial de MT( EXPOIMAT): Diversidade 

Cultural e Educação Patrimonial" em 2017, para atender 

novas demandas em cidades em MT ou eventos 

regionais e nacionais. Foi montada com recursos d o 

PROEXT- em 2011. Através da Exposição com fotografias 

e textos em 35 Painéis e diversos objetos que expressam 

a imaterialidade, além de um mini -cursos com a 

participação dos bolsistas (carga horária 20h); divulga o 

patrimônio imaterial de Mato Grosso, expressão da 

diversidade cultural regional, - as manifestações das 

culturas de populações tradicionais. É fruto das 

pesquisas do 'Inventário Documental do Patrimônio 

Imaterial de MT em 2009 a 2011- IPHAN- UFMT. A 

Exposição é uma pequena amostra dos resultado s de 

pesquisas realizadas  em coleções de documentos -

publicações nos temas da história e cultura imaterial 

regional pantaneira, afro-mato-grossense e indígenas 

disponíveis em acervos de Cuiabá. Também acompanha 

um Catálogo (impresso  em 23 páginas e PDF) c om 

conteúdos da Exposição e Inventário. Conta com 

parcerias de órgãos do governo municipal, instituições 

de educação e cultura ou até empresas dos municípios 

que a recebem e de grupos de atores da cultura popular 

e indígena.  



 

 

TÍTULO: ARTE NA VEIA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Básicas em Saúde 

COORDENADOR: ZILIANI DA SILVA BUSS 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: O Projeto Arte na Veia é uma manifestação sócio -

educativo-cultural organizada pelos alunos do curso de 

Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso 

(UFMT) – Campus Cuiabá. O projeto em questão é um 

evento anual, e no presente momento os alunos 

envolvidos no Projeto Começando Cedo estão à frente 

da organização e da execução.   O projeto prevê resgatar 

e incentivar expressões musicais e teatrais cujos 

intérpretes serão os próprios alunos do curso de 

Medicina do 3º ao 12º semestres.  As atividades do 

evento ocorrerão no dia 02 de novembro de 2017, no 

Teatro da Universidade Federal de Mato Grosso. 

Poderão inscrever-se para as performances todos os 

alunos dos semestres citados e, após uma seleç ão 

prévia, será organizada uma sequência de 

apresentações. O evento será aberto para todos os 

alunos da faculdade de medicina e para a população em 

geral. 



 

 

TÍTULO: CICLO DE CURADORIA CINECLUBE COXIPONÉS - 
1º SEMESTRE/2017 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Gerência de Projetos Culturais 

COORDENADOR: LUZO VINICIUS PEDROSO REIS 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: O Ciclo de curadoria de filmes do Cineclube Coxiponés é 

uma iniciativa extensionista que abre o espaço de 

curadoria das sessões do Cineclube à participação de 

todos os membros interessados da comunidade. A partir 

dessa iniciativa não apenas a equipe do Cineclube 

escolherá e apresentará a programação, mas todos os 

interessados na sétima arte poderão ocupar este 

espaço. 



 

 

TÍTULO: CINEMÚSICA LATINO AMERICANO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 

Estudos de Cultura Contemporânea 

COORDENADOR: GLAUCOS LUIS FLORES MONTEIRO 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: O projeto CineMúsica Latino Americano – CineMusicAL, 

consiste em um curso sobre a temática do cinema 

musical da América Latina. Além de aulas de conteúdo 

teórico, haverá exibições, rodas de conversas e debates 

de forma a refletir o cenário musical latino americano, 

também serão realizadas apresentações musicais de 

alunos, técnicos e/ou professores da UFMT. O projeto 

será desenvolvido no âmbito da Faculdade de 

Comunicação e arte da UFMT, orientado por técnico do 

Programa de Pós-graduação em Estudos de Cultura 

Contemporânea ECCO e as atividades estão integradas 

ao grupo de pesquisa Núcleo de Estudos de Composição 

e Interpretação de Música Contemporânea.  



 

 

TÍTULO: CÓPIA DE INTRODUÇÃO À LEITURA DE 
DOSTOIÉVSKI 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Sociologia e Ciências Políticas 

COORDENADOR: JOEL PAESE 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: O curso examina a obra de Dostoiévski pela análise de 

sua abordagem do fenômeno humano, enquanto 

fundamento espiritual e existencial da consciência. O 

objetivo é entender como o tratamento dostoievskiano 

— em seus pressupostos e premissas — da experiência 

humana permite formular uma metodologia de análise 

científica da estrutura da consciência moderna.  



 

 

TÍTULO: CORAL DE LIBRAS: ALÉM DAS MÃOS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: JOSUE BURACOF SHIMABUKO JUNIOR 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: O Coral Além das Mãos é uma proposta bilíngue com o 

objetivo de disseminar a Língua Brasileira de Sinais - 

Libras no âmbito da UFMT, proporcionando de forma 

lúdica o aprendizado da língua por meio da tradução e 

interpretação de músicas, na socialização e integração 

entre acadêmicos e servidores da universidade que 

desejam aprofundar seus conhecimentos sobre a língua 

e aprimorar seu uso no contexto dialógico.  



 

 

TÍTULO: EVENTO CULTURAL DE LIBRAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: JOSUE BURACOF SHIMABUKO JUNIOR 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Trata-se de um evento cultural para a comemoração do 

Dia Nacional do Surdo (26/09). Por meio de uma 

estratégia bilíngue (Libras/Português), realizaremos, 

apresentações culturais de peças de teatro elaboradas 

pelos acadêmicos do curso de Letras -Libras, do coral de 

Libras Além das Mãos, poesias e piadas que abrangem 

questões sócio-histórico-culturais da comunidade surda, 

com objetivo de celebrar e conscientizar acerca da 

importância da inclusão dos surdos na sociedade.  



 

 

TÍTULO: FÍSICA AO SOL: UM BLOG PARA ILUMINAR A 
FÍSICA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Física 

COORDENADOR: ANDRE CORREIA RISERIO DO BONFIM 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Neste projeto é proposta a criação e manutenção de um 

blog com conteúdos de Física para o público externo à 

UFMT, embora o mesmo possa também ser acessado por 

alunos da própria Universidade.  Tendo em vista a 

intenção de atingir um grande público, optou -se por 

priorizar assuntos t ipicamente estudados no ensino 

médio. O Blog será desenvolvido com a participação de 

alunos do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de 

Física, os quais irão utilizar o conteúdo do Blog com 

seus próprios alunos.  Embora a abordagem seja 

tipicamente com o nível matemático do ensino médio, 

poderão ser abordados assuntos atuais em Física, dentro 

de um abordagem coerente com o público alvo. O 

projeto terá a participação de alunos de graduação e 

outros docentes além do coordenador.  



 

 

TÍTULO: FISICARTE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Física 

COORDENADOR: MARCELO AMORIM MARCHIORI 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: O FisicArte é uma mostra de trabalhos artísticos com 

conexão com conteúdos científicos. O evento contará 

com trabalhos artísticos que tenham cunho científico. 

Por cunho científico entende-se a representação 

concreta ou abstrata de fenômeno ou teoria consolidada 

nos currículos da Física. Será aberta uma chamada para 

submissão de trabalhos para toda a sociedade (interna e 

externa À UFMT). Estima-se que o evento conte com 400 

participantes. 



 

 

TÍTULO: LABORATÓRIO CORAL 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Regência do Coral Universitário 

COORDENADOR: SILBENE CORREA PERASSOLO DA SILVA 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: O Coral da Universidade Federal de Mato Grosso - 

CORAL UFMT, criado em 29 de abril de 1980 desenvolve, 

há 37 anos, um trabalho musical voltado aos estudantes 

dos diversos cursos da Universidade, professores, 

servidores e comunidade em geral. Sob a Supervisão de 

Naise Santana e Direção Artística da profa. Dorit Kolling, 

o Coral UFMT vem, por meio deste programa, dar 

continuidade ao trabalho já desenvolvido e formalizar 

as ações a serem desenvolvidas em 2017. Denominado 

'NÚCLEO CORAL UFMT - TEMPORADA 2017', o presente 

programa registra as ações de extensão já existentes 

como: Projeto Coral UFMT; Projeto Coral Infantojuvenil 

da UFMT; Projeto Banco de Partituras - Digitalização e 

Catalogação do Acervo do Coral UFMT; Projeto Coral 

UFMT - AF (para coralistas/bolsistas que ingressaram na 

UFMT por meio das cotas de Ação Afirmativa), bem 

como o Projeto Laboratório Coral UFMT, possíveis 

cursos a serem promovidos (curso com prof. 

especialmente convidado), além de programação 

artística a ser desenvolvida pelo coro durante esse ano, 

como apresentações, concertos, recitais, cursos, e 

demais eventos.  



 

 

TÍTULO: OFICINA DE DESENHO E PINTURA COM O 
ARTISTA MÁRCIO AURÉLIO SILVA SANTOS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Secretaria da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e 

Vivência 

COORDENADOR: ANDERSON JOSE REZENDE DE ALMEIDA 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Trata-se da disponibilização aos interessados, de Oficina 

de Desenho e Pintura com o artista Márcio Aurélio Si lva 

Santos. 



 

 

TÍTULO: PRODUÇÃO DE EXPOSIÇÕES, AÇÕES 
EDUCATIVAS E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 
EXPOSITIVOS E DA RESERVA TÉCNICA E 
LABORATÓRIO DE ANTROPOLOGIA E 
ARQUEOLOGIA DO MUSEU RONDON DE 
ETNOLOGIA E ARQUEOLOGIA – 
MUSEAR/ICHS/UFMT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Antropologia 

COORDENADOR: PAULO SERGIO DELGADO 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: O projeto prevê, por meio do acervo do MUSEAR, a 

produção de exposições de longa e curta duração, bem 

como, sua itinerância para outros campus da UFMT e/ou 

espaços culturais, além da revitalização dos espaços 

expositivos e da Reserva Técnica e Laboratório de 

Antropologia e Arqueologia do Museu Rondon de 

Etnologia e Arqueologia – MUSEAR/ICHS/UFMT, visando 

a otimização do espaço destinado ao recebimento de  

público e desenvolvimento de demais ações educativas 

e, também, ao espaço de salvaguarda do acervo 

museológico da instituição, criando, desta forma, 

condições mais adequadas de conservação e 

acondicionamento do material existente, além de 

possibilitar o recebimento e o acondicionamento de 

novos acervos.  



 

 

TÍTULO: PROJETO CULTURAL DE ELABORAÇÃO DA 
LOGOMARCA DO LEGEO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Geografia 

COORDENADOR: RAMON LUCATO DE AGUILAR 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: O presente edital atende ao processo de seleção dos 

projetos desenvolvidos pela comunidade universitária 

para a elaboração da logomarca do LEGEO, situado no 

Departamento de Geografia, Instituto de Geografia, 

História e Documentação (IGHD). O referido laboratório 

não conta com uma marca que o caracterize nos 

projetos em que esteja envolvido e o distinga no 

contexto do Departamento de Geografia. Assim, este 

projeto possibilita que toda a comunidade acadêmica 

(estudantes, professores, técnicos e demais funcionários 

da UFMT) possa participar, inscrevendo uma produção 

de sua autoria como logomarca do LEGEO. 



 

 

TÍTULO: REFLEXÕES ARQUITETÔNICAS/URBANAS 
ATRAVÉS DA MÍDIA CINEMATOGRÁFICA. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Arquitetura e Urbanismo 

COORDENADOR: ELISA PAGLIARINI COX 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: A atividade envolverá a exibição e discussão de filmes 

dentro do eixo temático pré-determinado. Através dos 

argumentos sobre o tema guia apresentadas na 

sequência de filme selecionados, realizar -se-ão debates 

que fornecerão instrumentos preliminares para a 

constituição de um repertório temático complementar 

aos conteúdos de diversas disciplinas do curso.  



 

 

TÍTULO: SEMINÁRIO DE ESTUDOS BURKE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Sociologia e Ciências Políticas 

COORDENADOR: JOEL PAESE 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Trata-se de um curso, de natureza teórica e prática, que 

possui dois objetivos: 1. Aprofundar o entendimento da 

análise de Burke  sobre as utopias políticas modernas; 2. 

Capacitar professores do ensino fundamental e médio, 

alunos da UFMT e interessados em geral no  tema, a fim 

de entender a gênese e o desenvolvimentos dessas 

utopias, compreendidas como utopias tecnológicas. Par a 

tanto será analisada  a obra "O declínio da cultura 

ocidental", de Allan Bloom, com base no texto 

"Reflexões sobre a revolução em França", de Edmund 

Burke, em conexão com o referencial fornecido pela 

teoria política de Eric Voegelin. O estudo da obra de 

Lobaczewski será realizado a partir da técnica de leitura 

"sintópica" fornecida por Mortimer Adler e Charles Van 

Doren no livro "Como ler livros".  



 

 

TÍTULO: SOCIOLOGIA DA MÚSICA - GEORG SIMMEL E 
MAX WEBER 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Sociologia e Ciências Políticas 

COORDENADOR: DANIEL FANTA 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: O curso de extensão "Sociologia da Música - Georg 

Simmel e Max Weber" pretende abordar o pensamento 

dos dois pioneiros alemães da Sociologia da Música e 

visa complementar outro curso de extensão, de 

"Introdução à Sociologia da Música - Th. W. Adorno", 

que foi oferecido entre fevereiro e abril de 2017. Haverá 

10 sessões com aulas expositivas sobre os temas 

elaborados pelos autores e audições de peças musicais.  



 

 

TÍTULO: TARDES LÚDICAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Comunicação 

COORDENADOR: HELIA VANNUCCHI DE ALMEIDA SANTOS 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: O projeto Tardes Lúdicas, considerando o lúdico e o 

criativo como elementos importantes ao ser humano e 

acreditando na importância de resgatar a ludicidade, a 

fim de que as pessoas possam aproveitar os momentos 

de alegria, criatividade e imaginação, disponibiliza jogos 

de tabuleiro com o intuito de criar um círculo mágico 

regido pela descontração e seriedade típicas do ato de 

jogar. 



 

 

TÍTULO: TEATRO DA UFMT: O PALCO DAS ARTES 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Supervisão do Teatro Universitário 

COORDENADOR: AMAURI SATURNINO DA SILVA 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: O Projeto de Extensão o Teatro da Universidade Federal 

de Mato Grosso tem por objetivo organizar o espaço 

voltado à pesquisa e à experimentação teatral onde 

alunos, professores, servidores possam participar das 

ações culturais. Com isso, visa o fomento e a 

disseminação do fazer teatro como uma das ações da 

extensão na Universidade Federal de Mato Grosso.  O 

projeto tem como público alvo a comunidade interna da 

universidade e a comunidade externa em promover 

ações culturais  como shows musicais, peças teatrais, 

exposições  fotográficas, festival de cinema.  



 

 

TÍTULO: MATO GROSSO MAIS SINFÔNICO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Secretaria de Articulação e Relações Institucionais 

COORDENADOR: FERNANDA FICAGNA LEMES 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Projeto para captação de recursos financeiros para o 

fomento das ações da Orquestra Sinfônica da UFMT.  



 

 

TÍTULO: MATO GROSSO MAIS SINFÔNICO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Secretaria de Articulação e Relações Institucionais 

COORDENADOR: FERNANDA FICAGNA LEMES 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Projeto para captação de recursos financeiros para o 

fomento das ações da Orquestra Sinfônica da UFMT. 



 

 

TÍTULO: PROCESSO SELETIVO SESC PANTANAL 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: TAIS HELENA PALHARES 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Prestação de servições de assessoria e consultoria no 

processo seletivo para contratação de Assessor Técnico 

IV - Área de Cultura no SESC Pantanal - Poconé. Os 

servições consistirão na assessoria na elaboração do 

edital , elaboração e correção das provas e resposta a 

impugnações e/ou recursos.  



 

 

TÍTULO: CONGRESSO NACIONAL DO CENTRO 
INTERNACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO (CICOP-BRASIL) 2017 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Arquitetura e Urbanismo 

COORDENADOR: LUCIANA PELAES MASCARO 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Este projeto de extensão visa a organização e realização 

do "I CONGRESSO NACIONAL PARA SALVAGUARDA DO 

PATRIMÔNIO CULTURAL:  Fronteiras do Patrimônio: 

Preservação como fortalecimento das Identidades e da 

Democracia", do Centro Internacional para a 

Conservação do Patrimônio (CICOP-Brasil), previsto para 

acontecer em outubro de 2017.     A convocatória do “I 

Congresso Nacional para Salvaguarda do Patrimônio 

Cultural: Fronteiras do Patrimônio”, pretende buscar o 

envolvimento de parcelas mais amplas da sociedade 

com a problemática do patrimônio cultural. Convida à 

participação: profissionais, pesquisadores e estu dantes 

da pós-graduação e graduação interessados na discussão 

da dimensão cotidiana do patrimônio e os desafios para 

sua preservação. Estimula que a participação busque 

referenciar-se no âmbito dos debates teóricos, 

projetuais, práticos e de gestão e com os quais dialogam 

ou se contrapõem. Sugere que os debates e discussões 

registrem, divulguem, analisem e proponham soluções 

aos desafios da preservação do patrimônio cultural, a 

partir de tópicos temáticos.  Os trabalhos deverão se 

inserir no âmbito das seguintes abordagens: espaços, 

tempos, sociabilidades, identidades, 

multidisciplinaridades, globalização, choques culturais, 

tradições remanescentes, gestão e políticas públicas, 

rituais, símbolos, festas, testemunhos orais e memórias, 

turismo cultural, itinerários e roteiros culturais, 

registros, inventários, divulgação, museologia, políticas, 

programas e projetos, e iniciativas de preservação, 

integração patrimônio material e imaterial, 

intervenções no contexto urbano preexistente e no 



edifício, preservação da paisagem construída e natural, 

novas tecnologias aplicadas à documentação, 

informação e divulgação do patrimônio cultural.  Além 

disso, deverão se encaixar nas seguintes linhas 

temáticas:  Linha Temática 01 – Patrimônio Como 

Política: gestão, políticas e  programas públicos e ações 

privadas.  Linha Temática 02 – Patrimônio Como 

Paisagem: paisagens culturais e lugares de memória; 

patrimônio imaterial e a ressignificação da paisagem.  

Linha Temática 03 – Patrimônio Como Projeto: projetos 

ou considerações sobre restauro, conservação, 

reabilitação ou requalificação do espaço urbano e do 

edifício 



 

 

TÍTULO: ESCOLINHA DE FUTSAL 2017 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Secretaria da FEF 

COORDENADOR: HELENIR RESENDE RODRIGUES 

ÁREA TEMÁTICA: Desporto 

RESUMO: É atribuição desse projeto oportunizar a prática 

desportiva, sem ônus financeiro, a uma parcela 

considerável de crianças e adolescentes. Fazê -la sem 

distinção de classe socioeconômica e de nível de 

habilidade. Propor conteúdos que abarquem as 

dimensões de procedimentos (prática), de conceitos 

(teorias sobre o esporte) e de atitudes (valores). 

Procurar integrar o aluno à cultura do esporte e 

fomentar a criticidade quanto o papel do esporte na 

vida de cada um e destes na sociedade. Ofertá -lo 

embasado na teoria do “Se-movimentar” conforme Kunz 

(2010) o qual propõe que nas aulas de iniciação à 

prática desportiva não se reproduza o modelo do 

rendimento e reafirma a necessidade de se ter o 

“esporte da escola”. Salienta, embasado na mesma 

teoria, que as práticas corporais (e os esportes faz em 

parte destas) devem ser carregadas de sentido para 

quem delas participa; não se deve apenas repetir gestos 

motores (imitação da forma) e propor o desafio de se 

melhorar a habilidade de jogar futebol através da 

“imitação da intenção” (gestos técnicos liv res e foco nos 

objetivos). Considerando, de acordo com Kunz (2005), 

que o ato de “se-movimentar” deve ser carregado de 

significados e nele sejam respeitadas as 

individualidades de quem pratica. Destacar valores 

importantes para toda a vida: garra (dedicaçã o), 

empatia, assiduidade, cooperação e autocontrole (em 

especial o domínio da ansiedade).     O Projeto escolinha 

de futebol faz parte de um programa de extensão e está 

aberta à participação de acadêmicos bolsistas e 

estagiários como forma de integração do  ensino com a 

pesquisa e a extensão, podendo assim haver coleta de 



dados para efeito de TCC e ou monografias, artigos, 

painéis, etc. O projeto visa atender os membros das 

comunidades interna e externa à UFMT e será aberto 

aos acadêmicos da Faculdade de Educação Física.  



 

 

TÍTULO: ESCOLINHA DE VOLEIBOL 2017 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Coordenação de Extensão 

COORDENADOR: ERASMO BRAZ DOS SANTOS 

ÁREA TEMÁTICA: Desporto 

RESUMO: O projeto terá como objetivo a formação esportiva na 

área do voleibol para adolescentes dos sexos mascul ino 

e feminino na faixa etária dos 10 aos 14 anos, 

proporcionando atividades que possibilitem a 

socialização, os desenvolvimentos cognitivo, físico e 

motor. Será ofertado para as comunidades interna e 

externa da UFMT. O acesso é gratuito.  



 

 

TÍTULO: V CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA DO CENTRO-OESTE, II CONGRESSO 
INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO 
CENTRO-OESTE E I SIMPÓSIO INTERNACIONAL 
DE PEDAGOGIA DO ESPORTE DO CENTRO-OESTE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Teoria e Fundamentos em Educação 

Física 

COORDENADOR: EVANDO CARLOS MOREIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Desporto 

RESUMO: Uma das missões da Faculdade de Educação Física na 

formação de profissionais de Educação Física é mantê -

los em constante processo de desenvolvimento e 

capacitação, inseridos no universo da investigação e 

pesquisa científica. Um evento científico, de nível 

internacional, na Região Centro-Oeste, no Estado de 

Mato Grosso, estimulará os profissionais de Educação 

Física a buscarem capacitação e qualificação, produção 

científica, discussões, reflexões e trocas de experiência, 

visto que muitas oportunidades acadêmicas, específicas 

da Educação Física, apresentam-se por vezes, em outras 

regiões do país. O evento discutirá: a produção 

acadêmica e a intervenção plural da Educação Física; a 

produção científica e acadêmica do Estado de Mato 

Grosso e sua inserção nacional e internacional; o 

pensamento científico atual da área; experiências em 

diversas áreas da Educação Física. Tais ações permitirão 

a ampliação do universo profissional e da qualidade da 

prestação de serviço na área. Para tanto, constituiremos 

comissão organizadora e comissão científica nacional e 

internacional; convidaremos profissionais de diversas 

áreas da Educação Física, do Brasil e do exterior, para 

participarem do evento como conferencistas e 

debatedores; solicitaremos auxí lio financeiro e apoio 

para o desenvolvimento das atividades a outras 

instituições, Universidade Federal de Mato Grosso, 

secretarias municipal e estadual; divulgaremos o evento 



em toda Região Centro-Oeste e demais regiões do país. 

O evento ocorrerá nos dias 22, 23 e 24 de junho de 

2017, contando com duas conferências, quatro mesas -

redondas, sessões de tema livre e pôster, além de 

momentos artísticos e culturais.  



 

 

TÍTULO: PRÁTICAS CLÍNICAS E PENSAMENTO 
PSICANALÍTICO: A PSICOLOGIA NA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. 4ª 
EDIÇÃO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Psicologia 

COORDENADOR: VERA LUCIA BLUM TOMAZ 

ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

RESUMO: Mediante convênio realizado entre a UFMT e a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

acadêmicos do último ano do Curso de Psicologia  vêm 

colaborando com os diversos Núcleos e Coordenadorias 

com a prestação de serviços psicológicos àqueles que 

procuram ajuda junto à Defensoria Pública. O objetivo 

do convênio, por parte da Universidade, é proporcionar 

aos acadêmicos as condições para o desenvolvimento da 

prática profissional prevista na formação. Em relação à 

Defensoria, o objetivo do convênio é favorecer a 

consolidação do Centro de Atendimento Multidisciplinar 

(CAM/DPMT) a fim de fortalecer a razão de ser das 

Defensorias que são indispensáveis para a construção da 

cidadania brasileira e para a garantia das condições 

mínimas da existência humana. A atividade dos 

estagiários de Psicologia está voltada para a escuta do 

sofrimento angustiado resultante do desamparo do 

sujeito para lidar com a situação em que se encontra. 

Situação que, na maioria das vezes, está marcada por 

desconhecimento e por conflitos de interesses. É essa 

escuta que estimula o fluxo enunciativo do conflito, de 

modo que, ao promover a circulação da palavra, a 

escuta clínica trabalha no sentido de fazer emergir um 

sujeito que responde por sua situação. É perante um 

assistido que se reconhece sujeito da situação em que 

se encontra que a solução técnico-jurídica dada ao 

conflito produz efeitos de cidadania. São dois os modos 

de avaliar o acerto desta proposta de extensão: pelo 

número de casos em que os acordos ao realizados, 



evitando-se desse modo o ajuizamento de ações e pelo 

reconhecimento dos operadores do direito, que 

solicitam acompanhamento para os acordos que 

consideram permeados por questões, as quais 

extrapolam o campo do Direito.  



 

 

TÍTULO: O DIREITO À MORADIA E A APROPRIAÇÃO 
PRIVADA DA TERRA EM CHAPADA DOS 
GUIMARÃES - MT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Geografia 

COORDENADOR: SINTHIA CRISTINA BATISTA 

ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

RESUMO: O direito à moradia consiste em um direito humano 

universal, indispensável para a reprodução da vida e 

fruto das lutas dos trabalhadores do século XIX e XX. No 

Brasil garante-se como preceito constitucional em 1988 

(art. 6º), bem como um instrumento fundamental para 

sua realização prática: a seguridade da função social da 

terra e sua destinação pública para fins de políticas 

habitacionais urbanas. Contudo, a história do acesso à 

terra no Brasil, constitui -se em processo violento que 

funda a pobreza, a desigualdade e a segregação por 

meio da concentração fundiária, da expropriação dos 

trabalhadores e a manutenção de diferentes 

mecanismos de burla que fundamentam a propriedade 

privada capitalista e garantem o poder econômico e 

político à elite brasileira (formada por poucas famílias 

em detrimento de muitas outras). Em Mato Grosso este 

processo se deu a partir de Projetos e Programas 

Governamentais, os quais estimularam a ocupação do 

território em diferentes momentos históricos e 

encetaram singulares formas de acesso à terra. Já na 

Chapada dos Guimarães, a apropriação privada das 

terras se dá por meio das cartas de aforamento, as quais 

também refletem processos de grilagem de terra.  É essa 

apropriação privada das terras que ao se transformar 

em propriedade privada altera o conteúdo da moradia: 

tornando-a mercadoria. Seu acesso passa a ser mediado 

pelo mercado, ou seja, para ter acesso a um ‘pedaço’ da 

cidade é preciso pagar por ele (venda ou aluguel), o que 

impõe o tipo, a localização, o tamanho e a f orma de sua 

moradia. Restando àqueles que não podem pagar, 

devido aos baixos salários e ao preço da terra e das 



unidades edificadas: as ocupações, tidas como 

irregulares, como as favelas, os cortiços e os 

loteamentos.  Essas ocupações de terra para moradia  

expressam um direito a reprodução da vida, l idas como 

uma estratégia de “resistência que caracterizam o 

direito a ter direitos” (1) . Direito permeado por 

diversas lutas sociais em decorrência da 

ausência/insuficiência das políticas públicas 

habitacionais, expostas pelos dados de déficit 

habitacional. Segundo o último levantamento realizado 

eram mais de 6 milhões de famílias, dentre as quais 

mais 72 mil no estado do Mato Grosso e quase mil no 

município de Chapada dos Guimarães (2). Ou mesmo, 

como se observou com os debates das eleições 

municipais de 2016, promovidos pelo Ministério Público 

Estadual (3) , a importância do tema das políticas 

públicas habitacionais para a população de baixa renda 

em Chapada dos Guimarães  e sua insuficiência que 

persiste desde a década de 1980.  Diante deste 

contexto, essas ocupações têm sofrido constantes 

ameaças e expulsões por medidas legais ou extralegais, 

transformando o cotidiano das famílias em incessante 

insegurança. Ademais tornam-se alvo da dominação dos 

políticos locais, onde se configura como a possibilidade 

de “garantir votos” em eleições futuras. Nesse sentido, 

as ocupações revelam um processo contraditório e 

conflituoso que urge ser analisado.  No primeiro 

semestre do ano de 2016 (ano eleitoral) cinco áreas 

foram ocupadas por famílias que requerem moradia no 

município de Chapada dos Guimarães, promovendo 

intenso debate na mídia entre o poder público e a 

população. No dia 01 de Julho trezentas famílias 

ocuparam uma área localizada no bairro Florada da 

Serra. Foram despejadas da área após quatro dias (em 

05 de Julho) com apoio da força policial. Após a 

reintegração de posse e a violência inerente desse 

momento, restou a essas famílias expulsas a incerteza 

da legitimidade do título do autor do processo judicial e 

ao mesmo tempo a clareza da negação deste direito e a 

continuidade do processo de luta. Por isso se 

organizaram e formaram a “Associação Primeiro de 

Julho” como o objetivo de agregar o maior número de 

famílias na mesma situação (hoje a associação 

contabiliza 400 famílias) e mudar a estratégia de luta 

pelo direito à moradia no município, por meio da via  

jurídica .  Situação que promoveu a elaboração da 

presente proposta: realizar junto à Associação um 

diagnóstico participativo socioeconômico, discutindo o 



processo de mobilidade e expropriação das famílias que 

requerem moradia em Chapada dos Guimarães e 

analisar a origem das terras em disputa, as quais são 

requeridas para fins habitacionais. Colocando -se como 

parte de um processo de exigência do cumprimento do 

direito à moradia e representando junto ao Ministério 

Público Estadual uma Ação Civil Pública a demanda da 

política habitacional para o município de Chapada dos 

Guimarães.  Esta realidade exige um claro compromisso 

social que permitirá aos estudantes bolsista s 

problematizar e fortalecer sua formação, questionando 

uma relação estritamente mercadológica, a qual que 

vem se colocando a cada dia na universidade pública. 

Trabalho que compreende a perspectiva da justiça 

espacial (4) , na qual o olhar geográfico condu zirá a luta 

contínua pelo direito da apropriação e o uso do espaço 

em detrimento da sua mercantilização e especulação. 

Viabilizando também uma ciência que produza um 

conhecimento genuíno e a leitura crítica da realidade 

social e não como mera reprodução de modelos que 

supõe algo real.  Para tanto este projeto também 

objetiva que os estudantes bolsistas apreendam uma 

leitura de mundo como sujeitos responsáveis pela 

resistência e pela luta contra a dominação capitalista 

que expande os espaços desiguais e fund am a miséria e 

a concentração das riquezas. Instituindo a produção de 

uma Geografia Crítica comprometida com o 

desvendamento da formação brasileira, 

problematizando os conflitos decorrentes dos processos 

de, Expropriação e Resistência dessas famílias, 

fundamentados na propriedade privada capitalista da 

terra.    1.  Arlete Moyses Rodrigues. “A regularização 

fundiária de interesse social como possibilidade de 

realização do direito à cidade”. In: Anais do XIV 

Coloquio Internacional de Geocrítica, Barcelona, 2 016. 

Disponível em: 

http://www.ub.edu/geocrit/xiv_arletemoyses.pdf, 

acesso em março de 2017.   2. Os dados na escala Brasil 

e Unidade da Federação são estimativas de 2014 

realizadas pela Fundação João Pinheiro a partir da 

Pesquisa Nacional por Amostra de D omicílios, e o 

municipal, do CENSO de 2010. Disponível em 

http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos -e-

servicos1/2742-deficit-habitacional-no-brasil-3, acesso 

em março de 2013.   3. Conforme o projeto Cutchitcho 

Aberto. Disponível em: 

https://mpmt.mp.br/debatechapada2016/, acesso em 

março de 2016.  4. Segundo Lambony, a Geografia tem 



contribuído significativamente para problematizar o 

conceito de justiça ao introduzir a noção de justiça 

espacial, em que a justiça possui múltiplos conteúdos e 

deve ser compreendida estrategicamente como parte da 

vida política diária dos cidadãos, enquanto um processo 

de espacialização, em que o espaço é produto social e a 

materialização de diferentes contradições. Portanto, é 

necessário utilizar a noção de justiça espacial e não 

somente o de desigualdade social. Ainda segundo o 

autor, essa noção elucida um compromisso no debate 

social e político na análise geográfica. In: Gervais 

Lambony PhilipDufaux Frédéric, “Justice... spatiale !"  

Geografia Annals , 1/2009 (n ° 665-666), p. 3-15. 

Disponível em https://www.cairn.info/revue-annales-

de-geographie-2009-1-page-3.htm, Acesso em março de 

2017. 



 

 

TÍTULO: PSICANÁLISE NA RUA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Psicologia 

COORDENADOR: ADRIANA DE OLIVEIRA RANGEL 

ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

RESUMO: Este trabalho consiste em uma articulação entre 

pesquisa, ensino e extensão. O objetivo central é 

disponibilizar a psicanálise enquanto dispositivo clínico 

como tratamento para a população de rua. Trata -se de 

dar voz e, a partir destes testemunhos, dar  visibilidade 

a meninos e meninas em situação de rua que 

atualmente vivem no centro histórico de Cuiabá, o Beco 

do Candeeiro. O público alvo é majoritariamente ama 

população de jovens, usuários de crack e outras drogas. 

Nesta ação a pesquisa tem o objetivo de localizar o 

estatuto do sofrimento psíquico dessa população 

segregada. No tocante ao ensino, é poder criar campo 

de aprendizagem para a práxis da psicanálise fora do 

consultório particular por parte de estudantes da 

psicologia e também propiciar a prát icas para 

estudantes de direito, enfermagem e serviço social, mas 

tendo a psicanálise sendo pensada como um dispositivo 

clínico e político de trabalho com essa população. 

Enquanto campo de extensão é a universidade na rua, 

articulada com a saúde pública. A  psicanálise, enquanto 

dispositivo clínico e político, oferece a escuta e convoca 

a palavra do segregado, opondo-se a um saber 

ideológico acerca do dependente químico, dos loucos ou 

dos bandidos. Opondo-se à uma fala "sobre os" para 

possibilitar uma fala dos agentes dessa cena. É uma 

ação clínico-política no coração da "cracolândia" no 

centro histórico de Cuiabá. Em continuação e ampliação 

do projeto, para 2017, temos o objetivo de constituir 

uma clínica psicanalítica na rua com a entrada e novos 

psicanalistas do Laço Analítico Escola de Psicanálise e de 

professores da área de psicanálise do curso de 



psicologia que tenham interesse nessa clínica face ao 

extremo, da população exilada em seu próprio país.  



 

 

TÍTULO: FORTALECENDO DIREITOS NO ATENDIMENTO À 
FAMÍLIA, AO IDOSO E À MULHER VÍTIMA DE 
VIOLÊNCIA, EM SUA EXPRESSÃO DOMÉSTICA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Serviço Social 

COORDENADOR: RUTELEIA CANDIDA DE SOUZA SILVA 

ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

RESUMO: O presente projeto de extensão resulta da parceria 

existente entre a Universidade Federal de Mato Grosso 

– UFMT e a Defensoria Pública de Mato Grosso no 

processo de formação de discentes matriculados no 

curso de Serviço Social. Nesse sentido, tem como 

objetivo fomentar a relação ensino, pesquisa e 

extensão, por meio de ações que permitam fortalecer a 

educação em direito nos atendimentos realizados junto 

às famílias, idosos e mulheres vítimas de violência em 

sua expressão doméstica. As ações, inicialmente, 

pensadas para o espaço exclusivo da Defensoria Pública, 

também foram estendidas para o berçário do Hospital 

Santa Helena, em virtude de parceria firmada entre a 

Defensoria e o referido Hospital, no atendimento a 

diferentes demandas por alimentos, reconhecimento e 

investigação de paternidade, guarda, dentre outras.  



 

 

TÍTULO: SEMINÁRIO POVOS INDÍGENAS NO MATO 
GROSSO: DIREITOS, POLÍTICAS PÚBLICAS E 
TERRITÓRIOS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Antropologia 

COORDENADOR: PAULO SERGIO DELGADO 

ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

RESUMO: O evento será um espaço de debate realizado por 

pesquisadores, servidores públicos que atuam nos 

setores ligados aos “assuntos indígenas” no Estado, bem 

como por lideranças de povos indígenas e de setores 

produtivos, sobretudo o agronegócio.            O principal 

tema diz respeito aos conflitos resultantes dos 

processos de demarcação de terras indígenas realizados 

por meio da FUNAI que atualmente conduz o processo 

administrativo, tendo como peça processual um Laudo 

Antropológico que aponta os limites do território 

reivindicado pelo povo indígena que está na luta pela 

terra contra posseiros, grileiros ou proprietários rurais 

que ocupam a área pleiteada 



 

 

TÍTULO: 1º CICLO DE PALESTRAS DA AGU/MT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Direito 

COORDENADOR: PEDRO FRANCISCO DA SILVA 

ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

RESUMO: O projeto consiste em um ciclo de palestras que 

demonstrem e fomentem o debate acerca da atuação 

dos órgãos integrantes da Advocacia Gerla da União, 

suas conquistas e desafios, nos casos de sua 

competência e seus reflexos na sociedade  e na 

academia. 



 

 

TÍTULO: COMPLIANCE NA LEI ANTICORRUPÇÃO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Direito 

COORDENADOR: ANTONIO SERGIO CORDEIRO PIEDADE 

ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

RESUMO: Trata-se de palestra com o convidado e membro do 

Grupo de Pesquisa (vinculado à UFMT - projeto é o 

"Tutela Penal Difusa no Contexto das Novas Formas de 

Criminalidade"), Renne do O Souza, que abordará a 

temática "Compliance na Lei Anticorrupção". A temática 

é de grande relevância no contexto atual tendo em vista 

a alteração das formas de criminalidade ao longo do 

tempo e a necessidade de tutela penal de bens jurídicos 

difusos que não eram alvos principais do Direito Penal e 

Processual Penal. Dessa forma, há necessidade de 

estudo acerca da temática do compliance e a corrupção, 

já que essa que possui efeitos deletérios toda a 

sociedade. Através do debate, espera-se fomentar uma 

visão crítica dos acadêmicos e da sociedade em geral, 

bem como entender melhor o instrumento de combate à 

corrupção brasileira. O palestrante é Promotor de 

Justiça em Mato Grosso. Pós-graduado em Direito 

Constitucional, Direito Processual Civil, em Direito Civil, 

Difusos e Coletivos pela Escola Superior do MP de Mato 

Grosso. Integra o grupo de pesquisa de Tutela Penal dos 

Interesses Difusos da UFMT e de Política Criminal do 

UNICEUB (Centro Universitário de Brasília). É Mestrando 

em Direito e Política Pública da mesma Instituição. 

Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional do Conselho 

Nacional do Ministério Público. Membro do Grupo 

Nacional do Membros do Ministério Público.  



 

 

TÍTULO: COMPLIANCE NA LEI ANTICORRUPÇÃO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Faculdade de Direito 

COORDENADOR: JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK 

ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

RESUMO: Trata-se de palestra com o convidado e membro do 

Grupo de Pesquisa (vinculado à UFMT - projeto é o 

"Tutela Penal Difusa no Contexto das Novas Formas de 

Criminalidade"), Renne do O Souza, que abordará a 

temática "Compliance na Lei Anticorrupção".  A 

temática é de grande relevância no contexto atual tendo 

em vista a alteração das formas de criminalidade ao 

longo do tempo e a necessidade de tutela penal de bens 

jurídicos difusos que não eram alvos principais do 

Direito Penal e Processual Penal. Dessa forma, há 

necessidade de estudo acerca da temática do 

compliance e a corrupção, já que essa que possui efeitos 

deletérios toda a sociedade.   Através do debate, 

espera-se fomentar uma visão cr ítica dos acadêmicos e 

da sociedade em geral, bem como entender melhor o 

instrumento de combate à  corrupção brasileira.    O 

palestrante é Promotor de Justiça em Mato Grosso. Pós -

graduado em Direito Constitucional, Direito Processual 

Civil, em Direito Civil, Difusos e Coletivos pela Escola 

Superior do MP de Mato Grosso. Integra o grupo de 

pesquisa de Tutela Penal dos Interesses Difusos da 

UFMT e de Política Criminal do UNICEUB (Centro 

Universitário de Brasília). É Mestrando em Direito e 

Política Pública da mesma Instituição. Membro Auxiliar 

da Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do 

Ministério Público. Membro do Grupo Nacional do 

Membros do Ministério Público.  



 

 

TÍTULO: CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS DA CORTE 
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Direito 

COORDENADOR: LUIZ ALBERTO ESTEVES SCALOPPE 

ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

RESUMO: O presente projeto visa uma ação de inclusão com a 

graduação, tendo por público alvo os discentes do curso 

de Direito, da Universidade de Mato Grosso e outras 

Instituições de Ensino Superior. Desta forma, será 

realizado um evento com a participação do Prof. Dr. 

Antonio Moreira Maues, para discutir o cumprimento 

das sentenças da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, temática atinente ao Direito Internacional 

Público, aos Direitos Humanos e ao Direito Ambiental. A 

mesa será composta por dois outros professores da 

graduação do curso de Direito da Universidade Federal 

de Mato Grosso, sendo o espaço aberto ao debate logo 

após a exposição. No local também serão 

disponibilizadas algumas cópias do livro que originou o 

interesse pela palestra, para o público participante.  



 

 

TÍTULO: CURSO - DIREITO APLICADO À GESTÃO 
DOCUMENTAL 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: FERNANDO MARCOS BONNEMASOU MOREIRA DE 

CASTILHO 

ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

RESUMO: O curso  Direito Aplicado à Gestão Documental  

pretende promover a compreensão do quadro funcional 

quanto a aplicação da legislação brasileira no que se 

refere aos acervos documentais pertencentes a 

instituição e sensibilizá-los quanto as implicações da 

não observância da lei.  O ministrante deverá iniciar o 

curso com uma palestra presencial trabalhando  

elementos indispensáveis para facilitar a compreensão 

dos cursistas com o material a ser estudado em 

ambiente virtual de aprendizagem. 



 

 

TÍTULO: CURSO - PESQUISA DE LEGISLAÇÃO E 
JURISPRUDÊNCIA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: FERNANDO MARCOS BONNEMASOU MOREIRA DE 

CASTILHO 

ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

RESUMO: O curso Pesquisa de Legislação e Jurisprudência propõe 

um debate sobre a importância da pesquisa de 

legislação e jurisprudência para subsidiar os argumentos 

dentro dos processos.  



 

 

TÍTULO: CURSO DE BOAS PRÁTICAS PARA CONTROLES DE 
PROCESSOS JUDICIAIS E PRAZOS PROCESSUAIS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: FERNANDO MARCOS BONNEMASOU MOREIRA DE 

CASTILHO 

ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

RESUMO: O módulo propõe uma reflexão sobre boas práticas a 

serem implementadas pelos agentes públicos na lida 

com processos judicias e prazos processuais. Em um 

primeiro momento, busca-se entender o que é processo 

e o que é prazo processual, a partir da Constituição, das 

leis e da doutrina jurídica. Em um segundo momento são 

apresentadas algumas sugestões práticas para uma boa 

gestão de processos e prazos. Em um terceiro e 

derradeiro momento propõe-se uma análise das 

possíveis sanções jurídicas (penais, civis e 

administrativas) que podem decorrer de uma má gestão 

dos processos judiciais, enquanto documentos públicos.  



 

 

TÍTULO: CURSO DE CRIMINOLOGIA CRÍTICA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Direito 

COORDENADOR: VLADIA MARIA DE MOURA SOARES 

ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

RESUMO: O curso de criminologia crítica surge da necessidade de 

os estudantes de direito aplicarem as normas aos fatos 

concretos mas não apenas levando em consideração a 

frieza da letra da lei, mas fazendo uma reflexão mais 

profunda. Ele abarca os seguintes tópicos: 1. Noção 

Histórica do Fenômeno Criminal. O direito Criminal até 

Cesare Beccaria. O corte Epistemológico Kantiano. 2. O 

direito Penal Positivista. As teorias Clássicas da 

Criminologia. 3. O surgimento da Criminologia crítica. O 

garantismo penal italiano. O enfrentamento teórico 

contemporâneo. 



 

 

TÍTULO: CURSO FORMAÇÃO: MÉTODOS E PRÁTICAS 
EDUCATIVAS EM DIREITOS HUMANOS: 
RELAÇÃO ÉTNICO-RACIAIS, DIVERSIDADE 
CULTURAL E RELIGIOSA, RELAÇÃO DE GÊNERO E 
DIVERSIDADE SEXUAL 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Antropologia 

COORDENADOR: SONIA REGINA LOURENCO 

ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

RESUMO: O Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social 

(PPGAS/UFMT), a Secretaria de Estado de Educação, 

Esporte e Lazer (SEDUC-MT), a Superintendência de 

Diversidades Educacionais através da Coordenadoria de 

Diversidade Educacional (SEDUC/SUDE/CDE) buscam 

desenvolver uma Formação Continuada para Formadores 

dos Centro de Formação e Atualização dos Profissionais 

da Educação Básica (CEFAPROs/MT) e Professores da 

Rede Estadual de Ensino, com vistas a abordar a 

diversidade étnico-racial, indígena, sexual e de gênero 

dentro do ambiente escolar.  



 

 

TÍTULO: DIREITO AMBIENTAL NA ERA DO 
ANTROPOCENO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Direito 

COORDENADOR: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

RESUMO: A atividade propõe diálogo interativo entre pesquisador 

experiente, integrante do programa de pós -graduação 

em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, e 

a comunidade docente e discente da Faculdade de 

Direito desta UFMT, tendo por responsável o prof. Dr. 

José Rubens Morato Leite, sobre o tema "Direito 

Ambiental na era do Antropoceno", e sob o formato de 

mesa redonda.  As transformações normativas 

enfrentadas pelo Direito Ambiental brasileiro nos 

últimos anos será apreciada sob a perspectiva de sua 

convergência com necessidades de um Direito plural, 

integrativo, inclusivo e dialogico, tomando-se como 

referência a obra de Louis Kotze  A atividade é apoiada 

pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato 

Grosso, e co-executada com o GPDBIO 



 

 

TÍTULO: DIREITOS HUMANOS EM DEBATE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Direito 

COORDENADOR: VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI 

ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

RESUMO: Este projeto consiste em um ciclo de palestras que 

abordará a temática de direitos humanos associada a 

matérias de relevante interesse social.  



 

 

TÍTULO: DIREITOS HUMANOS, VULNERABILIDADES E 
INTERPRETAÇÃO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Direito 

COORDENADOR: AMINI HADDAD CAMPOS 

ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

RESUMO: Este projeto objetiva apresentar, de maneira didática e 

profunda, as novas discussões acerca dos direitos 

humanos. Tal problemática está presente no cotidiano, 

entretanto os debates sobre o tema não fazem jus a sua 

real importância. Criando, assim um campo em que se 

faz necessário o aprimoramento, principalmente dos 

profissionais atuantes na área de Direito. Assim, 

pretende-se, ter uma comunidade mais familiarizada 

com os direitos humanos e sobre o Estado de Direito, 

capazes de digerirem melhor os conflitos entre o dire ito 

e a prática jurídica.  



 

 

TÍTULO: II SEMANA JURÍDICA DO NPJ 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Direito 

COORDENADOR: SILVANO MACEDO GALVAO 

ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

RESUMO: Nos dias 05 a 07 de junho de 2017 comparecerão ao 

auditório da Faculdade de Direito da UFMT diversos 

palestrantes para discutir temas do dia a dia da área 

jurídica.   Como se sabe, a Faculdade de Direito possui 

um Núcleo de Prática Jurídica. O núcleo compõe uma 

parte importante da Faculdade pois é por meio dele que 

parte da retribuição à sociedade é exercida. 

Basicamente, o núcleo de prática jurídica é o local em 

que os alunos têm acesso a casos reais e têm contato 

com pessoas, permitindo assim a multidisciplinaridade.  

Desta forma, o núcleo é essencial à comunid ade 

porquanto por meio dele que diversas pessoas 

hipossuficientes têm acesso à justiça, mas também é 

essencial aos alunos: que podem retribuir o 

investimento do Estado e podem ter contato com outras 

realidade.   Desta forma, percebe-se que o Núcleo de 

Prática Jurídica (NPJ) é essencial à parte da população 

carente de Cuiabá e região.   Deste modo, neste ano, e 

mais um vez, profissionais da área jurídica farão 

apresentações aos alunos de temas relacionados 

àqueles enfrentados no NPJ, bem como com aqueles que  

serão enfrentados no dia a dia da atividade jurídica.   

Por outro lado, as e os alunos terão experiência 

enriquecedora com a palestra do Presidente do Tribunal 

de Ética e disciplina da OAB/MT. 



 

 

TÍTULO: II SIMPÓSIO DE DIREITOS HUMANOS DO GRUPO 
DE ESTUDOS DE DIREITO INTERNACIONAL 
PÚBLICO - GEDIP 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Direito 

COORDENADOR: VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI 

ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

RESUMO: O II simpósio de Direitos Humanos trata-se de um 

evento organizado pelos acadêmicos do Grupo de 

Estudos de Direito Internacional da Universidade 

Federal  de Mato Grosso, que ocorrerá no dia 13, 14 e 15 

de Março de 2017 no Centro Cultual UFMT, que terá 

como tema de Prática Jurídica Internacional, tendo 

como público alvo acadêmicos de todo Estado de Mato 

Grosso, bem como profissionais do Direito e áreas afins.  



 

 

TÍTULO: IX SEMINÁRIO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA 
PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS: VIOLÊNCIA E 
SISTEMA PENITENCIÁRIO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Sociologia e Ciências Políticas 

COORDENADOR: SILVANA MARIA BITENCOURT 

ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

RESUMO: O evento tem como objetivo refletir sobre a Violência e 

o Sistema Penitenciário no Mato Grosso. Para tanto 

temas como crimes nos presídios, condições de 

cumprimento das penas, presidio feminino, 

ressocialização,educação e trabalho, são temas que 

estarão contemplados nas mesas redondas e nos grupos 

de trabalho, sendo assim debatidos a fim de constituir 

um amplo panorama destas questões e suas interações 

seja no Estado do Mato Grosso como também em âmbito 

nacional. O evento será realizado em três dias, contando 

com: conferências de abertura e encerramento, grupos 

de trabalho temáticos e mesas-redondas, além de contar 

com a participação de cinco convidados renomados na 

área de políticas de segurança pública, além de gestores 

que representam o Estado de Mato Grosso nesta 

temática. A presença de professores de instituições de 

diferentes estados vai contribuir para o intercâmbio de 

pesquisas e informações sobre os temas que constituem 

o presente Seminário.  



 

 

TÍTULO: MINICURSO SOBRE TÍTULOS DE CRÉDITO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Direito 

COORDENADOR: DIVANIR MARCELO DE PIERI 

ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

RESUMO: Trata-se de projeto para criação de Minicurso de Títulos 

de Crédito, que irá abordar os principais i nstitutos do 

tema para fins de complementar a formação de 

estudantes de direito e advogados os quais tenham 

interesse na temática. O evento será gratuito para os 

participantes e também sem custos para a Universidade 

Federal de Mato Grosso, cuja execução será realizada 

em 01 (um) encontro no Auditório da Faculdade de 

Direito e ministrado por professores e profissionais 

atuantes na área de direito empresarial. Ao final, serão 

expedidos certificados para os partícipes.  



 

 

TÍTULO: QUESTÃO SOCIAL NO BRASIL: 
PARTICULARIDADES NO CAMPO DA RAÇA, 
GÊNERO E SEXUALIDADES 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Serviço Social 

COORDENADOR: JOSILEY CARRIJO RAFAEL 

ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

RESUMO: O evento consiste na realização de 1)Mesa Redonda; 

2)Atividade descritiva (a ser real izada pelos inscritos). 

Sua realização consiste na promoção do debate sobre 

temas ainda pouco explorados na área do Serviço Social 

e das Ciências Sociais e Humanas como um todo. A 

proposta é traçar um panorama do conjuntos de 

desigualdades desencadeadas pelas contradições 

inerentes ao modo de produção capitalista, com 

enfoque no debate sobre raça, gênero e sexualidades  



 

 

TÍTULO: SEMANA DOS POVOS INDÍGENAS 2017 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Teoria e Fundamentos em Educação 

Física 

COORDENADOR: BELENI SALETE GRANDO 

ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

RESUMO: A Semana dos Povos Indígenas é uma ação voltada à 

visibilidade das lutas históricas e atuais dos povos 

indígenas de Mato Grosso que articulam professores e 

acadêmicos da UFMT e setores da sociedade que atuam 

diretamente com os movimentos indígenas por terra, 

saúde, educação e reconhecimento de seus saberes e 

práticas. O projeto organizado em quatro dias de 

atividades em três espaços da UFMT: Centro Cultural, 

Auditório da Adufmat e Museu Rondon, se constitui em 

mesas-redondas, lançamento de livros, rodas de 

conversas e apresentações de trabalhos realizados em 

projetos de extensão voltados à história e cultura dos 

povos indígenas.  



 

 

TÍTULO: ALTERANDO CURSO SOBRE MIGRAÇÕES, 
REFÚGIO,TRÁFICO DE PESSOAS E ATENDIMENTO 
AO MIGRANTE, NO ÂMBITO DO PROJETO MT 
BRASIL 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Serviço Social 

COORDENADOR: ARLETE BENEDITA DE OLIVEIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

RESUMO: Trata da capacitação destinada aos discentes do Curso 

de Serviço Social - ICHS - UFMT em processo de 

formação profissional para que atuem como agentes 

disseminadores de conhecimentos voltados ao 

Enfrentamento de Tráfico de Pessoas e Relações 

Migratórias em Mato Grosso - MT região de fronteira 

com a Bolívia. Por outro ângulo,  enfocará também, 

ocorrências praticadas na região norte do país que se 

interconecta por seus limites territoriais  com 

municípios de MT. Estado que por essa localidade possui 

uma privilegiada morfologia conhecida como Portal da 

Amazônia. Localidades que dada  e morfologia 

mencionada  é comumente usada como uma  das rotas 

do país para a prática criminosa dos crimes transpátrios 

enunciados. Assim, por sua vez, os estados do norte do 

Brasil se constituem também, em importante o circuito 

usado tanto para o uso e transcurso de levas 

migratórias, quanto como rotas de tráfico internacional 

por intermédio de sua facilidade de acesso internacional 

ao Suriname e as Guianas.  As habilidades adquiridas 

servirão para desenvolver ações interventivas nos 

diversos espaços socio ocupacionais em que os agentes 

sociais, multiplicadores estejam inseridos, Sejam estes 

pertinentes a quaisquer uma das esferas 

governamentais de cunho municipal, estadual, federal e 

ou não governamental que trabalhem com a 

problemática em pauta, classificada como crime 

transnacional de elevada rentabilidade. Prende-se a 

realizar um processo formativo com conteúdos voltados 



a “gerenciar os crimes de tráfico humanos e ou 

análogos, bem como os novos fluxos migratórios” (MT 

Brasil), dado as inrelações transversais que os ilícitos 

mantém entre si. A abordagem se respaldará nos 

fundamentos teórico metodológicos ligados a raiz 

marxista e, aos marcos regulatórios legais vigentes no 

país e os emanados dos tratados firmados  entre o Brasil 

e o órgãos multinacionais que legislam sobre as 

temáticas em destaque. 



 

 

TÍTULO: I CICLO UNIVERSITÁRIO DIREITO E CINEMA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Direito 

COORDENADOR: MARCELO ANTONIO THEODORO 

ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

RESUMO: Tratou-se de projeto de exibição de um filme com 

temática jurídica e sua relação com ci ências afins 

realizado no ano letivo de 2016. Fruto das discussões do 

Grupo de Pesquisa de Hermenêutica Constitucional - 

GConst, o projeto buscou fazer a exibição de diversos 

filmes e debatê-los com professores das áreas, e 

abertura para questionamento da plateia.  



 

 

TÍTULO: II ENCONTRO DE JOVENS PESQUISADORES DO 
CENTRO OESTE E NORTE DO BRASIL 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação 

COORDENADOR: NILCE VIEIRA CAMPOS FERREIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Este Programa de Extensão debruça-se sobre questões 

das Mulheres e das relações de gênero, incluindo 

procedimentos e experiências que integram a 

conjuntura acadêmica teoria e prática, propondo a 

organização de ações extensionistas que incluem: grupo 

de estudos, coleta de documentos e iconografia, 

reuniões gerais para estudo, organização e participação 

em eventos acadêmicos e na comunidade, organização 

de oficinas e cursos, entre outras ações, no intuito de 

difundir e compartilhar a participação feminina nos 

espaços públicos e contra a perseguição de gênero. 

Nossas ações se dão no desenvolvimento de ações que 

promovam o empoderamento feminino e a equidade de 

gênero, principalmente nos espaços públicos. Em nossas 

ações, trabalhamos para assegurar que as mulheres e as 

minorias tenham voz ativa e possam participar em 

igualdade no diálogo público, nas tomadas de decisão, 

de modo a influenciar as decisões que irão determinar o 

futuro de suas famílias e  da comunidade. Para isso, este 

programa contempla ciclos de estudo, cursos, oficinas 

abrangendo estudos e debates acerca da história das 

mulheres e das relações entre os gêneros. Pressupomos 

o envolvimento de graduandos e docentes nas 

atividades propostas de modo que possamos discutir e 

promover a equidade entre os gêneros, na compreensão 

maior de que a educação é um fenômeno social 

construído coletivamente com a participação de muitos 

atores, cabendo-nos destacar e difundir importante 

vivências comuns, os trabalhos, as lutas, as 

sobrevivências, as resistências das mulheres e suas 

implicações. 



 

 

TÍTULO: PROJETO TOCANDO FLAUTA 2017 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: EDA DO CARMO RAZERA PEREIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O Programa "Músicas de todos: entre culturas e 

ambientes diversos" está integrado pelo Projeto de 

Música Antiga, Projeto Tocando flauta, Projeto Violeiros 

do Pantanal e Projeto Cuiabá Nativa, a fim de promover 

uma articulação, sensível às demandas que têm surgido, 

no intuito de valorizar as várias formas de manifestação 

musical, enquanto formas de expressão artística do ser 

humano. Salienta-se também a necessidade de diálogo 

entre "as músicas" produzidas e "degustadas" por 

homens, mulheres e crianças para que se possa povoar o 

imaginário sócio-musical de culturas e ambientes 

diferenciados.  



 

 

TÍTULO: 2º CURSO DE EXTENSÃO EM NEUROCIÊNCIAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Psicologia 

COORDENADOR: LUIZ FABRIZIO STOPPIGLIA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Educar é proporcionar oportunidades e orientação para 

aprendizagem, para aquisição de novos 

comportamentos. Comportamentos resultam da 

atividade cerebral. O cérebro, portanto, é o órgão da 

aprendizagem. As descobertas das neurociências estão 

esclarecendo alguns dos mecanismos cerebrais 

responsáveis por funções mentais importantes na 

aprendizagem. Para tanto a perspectiva norteadora 

deste curso é o cérebro, pois ele é atualmente o órgão 

menos compreendido do corpo, embora o mais crucial 

para a compreensão do ser humano.  No projeto, aqui 

descrito, pretendemos abordar em profundidade as 

metodologias de pesquisa sobre o funcionamento do 

cérebro e suas intersecções com as diversas áreas do 

conhecimento, em especial a Psicologia e a Pedagogia. 

Serão abordadas as fundamentações e metodologias 

experimentais, teorias e modelos usados em 

Neurociências e Educação, assim como as conquistas 

mais atuais nessa área.  



 

 

TÍTULO: CICLO DE COLÓQUIOS EM ESTATÍSTICA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Estatística 

COORDENADOR: JOSE NILTON DA CRUZ 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Este programa se destina à implantação de um conjunto 

de ações que visam difundir a Estatistica como ciência 

na sociedade. Desse modo, o projeto contará com 

quatro projetos: Infocursos, Descobrindo a Estatística,  

Ciclo de Colóquios em Estatística e Laboratório de 

Estatística.  O “infocursos” visa criar uma plataforma 

online, com várias informações disponíveis sobre os 

cursos no âmbito da UFMT. O “Descobrindo a 

Estatística” irá apresentar o que é estatística aos 

estudantes de nível médio e superior, bem como 

divulgar o curso de Estatística ofertado pela UFMT. No 

“Ciclo de Colóquios em Estatística” serão identificados 

temas de interesse da comunidade, em especial sobre a 

Estatística e as Ciências, e fomentados os debates sobre 

os temas elencados para a construção e disseminação do 

conhecimento.  O “Laboratório de Estatística” oferecerá 

um serviço o de apoio a não-estatísticos que queiram 

trabalhar em parceria com o departamento de 

estatística da UFMT. 



 

 

TÍTULO: CÓPIA DE ACERVO ANATÔMICO VETERINÁRIO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Mato grosso possui significativos rebanhos pecuários, o 

que tem despertado atenção para o estado,  além de um 

mercado PET em expansão. Estas características têm 

sido acompanhadas por ações desenvolvidas na UFMT. 

Esse projeto objetiva o desenvolvimento de um acervo 

anatômico de animais domésticos pelo Laboratório de 

Anatomia Comparada (LAC), o qual tem sido destinado 

às aulas práticas, estudos individualizados, monitorias, 

visitações de alunos e professores de escolas de ensino 

fundamental e médio, da rede pública e privada, assim 

como, encontra-se disponível para participar, de forma 

itinerante, em eventos ligados ao agrobusiness e ao 

meio ambiente, tais como; mostras de cursos da UFMT, 

feiras agropecuárias, feiras de ciências, semanas 

acadêmicas, eventos institucionais, entre outros. Esse 

projeto visa socializar o conhecimento sobre a 

morfologia dos animais domésticos, divulgar a produção 

científica da UFMT, contribuir na construção do saber, 

servindo como um instrumento para o desenvolvimento 

da consciência do bem estar animal e a valorização da 

pecuária desenvolvida no estado.  



 

 

TÍTULO: CÓPIA DE GRUPO DE ESTUDOS E DIFUSÃO DA 
ANÁLISE DO COMPORTAMENTO - GEDAC 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Psicologia 

COORDENADOR: VIRGINIA CORDEIRO AMORIM 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O Grupo de Estudos e Difusão da Análise do 

Comportamento (GEDAC) é coordenado por estudantes 

da graduação e uma professora de Psicologia da 

Universidade Federal de Mato Grosso e visa fomentar o 

cenário regional da Análise do Comportamento e do 

Behaviorismo Radical. O projeto será realizado em 

encontros quinzenais abertos à participação de 

estudantes da graduação em Psicologia de qualquer 

semestre e de qualquer instituição, estudantes de 

outras graduações que se interessem pelo tema, 

profissionais de Psicologia que atuam em diversas áreas 

e também público externo que queira se informar e 

conhecer sobre Psicologia Comportamental.  



 

 

TÍTULO: DESCOBRINDO A ESTATÍSTICA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Estatística 

COORDENADOR: JULIANO BORTOLINI 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Este programa se destina à implantação de um conjunto 

de ações que visam difundir a Estatistica como ciência 

na sociedade. Desse modo, o projeto contará com 

quatro projetos: Infocursos, Descobrindo a Estatística,  

Ciclo de Colóquios em Estatística e Laboratório de 

Estatística.  O “infocursos” visa criar uma plataforma 

online, com várias informações disponíveis sobre os 

cursos no âmbito da UFMT. O “Descobrindo a 

Estatística” irá apresentar o que é estatística aos 

estudantes de nível médio e superior, bem como 

divulgar o curso de Estatística ofertado pela UFMT. No 

“Ciclo de Colóquios em Estatíst ica” serão identificados 

temas de interesse da comunidade, em especial sobre a 

Estatística e as Ciências, e fomentados os debates sobre 

os temas elencados para a construção e disseminação do 

conhecimento.  O “Laboratório de Estatística” oferecerá 

um serviço o de apoio a não-estatísticos que queiram 

trabalhar em parceria com o departamento de 

estatística da UFMT. 



 

 

TÍTULO: DESCOBRINDO A ESTATÍSTICA 2018 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Estatística 

COORDENADOR: JULIANO BORTOLINI 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Este programa se destina à implantação de um conjunto 

de ações que visam difundir a Estatistica como ciência 

na sociedade. Desse modo, o projeto contará com 

quatro projetos: Infocursos, Descobrindo a Estatística,  

Ciclo de Colóquios em Estatística e Laboratório de 

Estatística.  O “infocursos” visa criar uma plataforma 

online, com várias informações disponíveis sobre os 

cursos no âmbito da UFMT. O “Descobrindo a 

Estatística” irá apresentar o que é estatística aos 

estudantes de nível médio e superior, bem como 

divulgar o curso de Estatística ofertado pela UFMT. No 

“Ciclo de Colóquios em Estatística” serão identificados 

temas de interesse da comunidade, em especial sobre a 

Estatística e as Ciências, e fomentados os debates sobre 

os temas elencados para a construção e dissemin ação do 

conhecimento.  O “Laboratório de Estatística” oferecerá 

um serviço o de apoio a não-estatísticos que queiram 

trabalhar em parceria com o departamento de 

estatística da UFMT. 



 

 

TÍTULO: DIÁLOGO E PRÁXIS: INOVANDO PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS EM EDUCAÇÃO EM SAÚDE NAS 
ESCOLAS. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Básicas em Saúde 

COORDENADOR: NEUDSON JOHNSON MARTINHO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Com a promulgação da carta de Ottawa em 1986, um 

novo conceito de promoção da saúde é pensado e com 

ele, novos paradigmas são incorporados as ações de 

educação na escola, que deixa de ser vista como uma 

prática higienista e assistencialista, para adquirir uma 

concepção de prática ampliada, integral e 

interdisciplinar, dentro de um contexto ambiental, 

comunitário e político mais amplo (HARADA, 2003).             

Subsidiada na carta de Ottawa, a Organização Pan - 

Americana de Saúde (OPAS), passa a adotar a partir de 

1995 a estratégia de Iniciativa Regional de Escolas 

Promotoras de Saúde (IREPS), estimulando os países da 

América Latina e do Caribe a implantarem as referidas 

escolas, a implantação destas escolas, requer uma ação 

articulada entre educação, a saúde e a sociedade, 

demandando uma ação protagonista da comunidade 

educativa na identificação de seus problemas e 

resolução dos mesmos (FIGUEIREDO et al, 2008).             

As práticas educativas em saúde na escola, devem ser 

construídas junto aos diversos atores sociais envolvidos 

no universo educativo, devendo portanto, estarem 

inseridas no projeto político pedagógico da escola. Hoje, 

Não se concebe mais ações pontuais e isoladas como 

estratégias de educação em saúde escolar. A educação 

em saúde na escola deve constituir objeto de atenção 

em todos os níveis e séries escolares, estando integrada 

à todas as disciplinas, sendo transversal a todo o 

processo de ensino - aprendizagem (BRASIL, 2001).           

Nesta perspectiva, se inicia um novo ciclo de práticas 

pedagógicas que imbricam a educação com a saúde, 



legitimando um binômio de transformação a curto, 

médio e longo prazo do quadro de saúde dos escolares.  



 

 

TÍTULO: EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA A PRODUÇÃO DE 
ALIMENTOS SEGUROS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Alimentos e Nutrição 

COORDENADOR: MIRIAM LUCIA ROCHA DE CARVALHO CASTRO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Doenças transmitidas por alimentos (DTAs) é um tema 

de grande preocupação dos governos de vários países no 

mundo. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima 

que, anualmente, mais de um terço da população 

mundial adoeça devido a surto de DTAs. No  Brasil, 

9.928 surtos foram notificados entre os anos de 2000 e 

2014. Segundo o Center of Disease Control, as principais 

causas de surtos são: higiene de mãos inadequada e 

contato com as mãos desprotegidas em alimentos 

prontos para o consumo; cozimento e temperatura 

inadequados; contaminação cruzada entre alimentos, 

todas ligadas ao manipulador de alimentos. Este projeto 

de iniciativa da Faculdade e Nutrição vem sendo 

desenvolvido há 6 anos, já sendo reconhecido pelas 

unidades produtoras de refeições que tem demandas 

frequentes devido a alta rotatividade de manipuladores 

de alimentos, e tem por objetivo capacitar 

manipuladores de alimentos em Boas Práticas no que se 

refere aos procedimentos de higiene e processamento, 

fornecendo ferramentas para garantir a segurança dos 

alimentos e proteger a saúde do consumidor, além de 

evitar prejuízos econômicos decorrentes de perdas de 

matéria-prima e nutrientes. A atividade proposta 

possibilita o enriquecimento no processo ensino 

aprendizagem, com o envolvimento direto dos discentes 

bolsistas no planejamento, organização e execução do 

curso, após serem treinados pela equipe de docentes 

integrantes do projeto. Permite ainda a interação dos 

alunos com a sociedade e a identificação de seus 

problemas no que se refere a produção de alimentos, 

garantia da qualidade e otimização de recursos. Dessa 

forma, a experiência discente em termos metodológicos, 



teóricos e práticos e a troca de saberes decorrente do 

contato direto com a sociedade possibilitará o 

desenvolvimento de competências e habilidades que 

contribuirão na sua futura atuação profissional como 

agente de transformação social. que contribuirão na sua 

futura atuação profissional como agente de promoção 

da saúde. 



 

 

TÍTULO: ESPORTE ACADÊMICO DA UFMT - CAMPUS 
CUIABÁ 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Coordenação de Extensão 

COORDENADOR: ERASMO BRAZ DOS SANTOS 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Trata-se da integração e aproximação de estudantes das 

mais diversas áreas que, junto a Pró reitoria de Cultura, 

Extensão e Vivência- PROCEV, integrando a Coordenação 

de Extensão, Supervisão do Museu, Gerência de Esporte, 

Gerencia da Orquestra, Gerencia de Projetos Culturais e 

Cineclube. Através da articulação desenvolverão ações 

de suporte ao funcionamento eficiente das mais 

diversas atividades que integram os setores da PROCEV, 

além de contribuir no processo de acompanhamento, 

desenvolvimento e avaliação das ações da Pro reitoria 

para evidenciar e dar visibilidade as ações 

desenvolvidas em cada setor com suas especificidades.    

Palavras chave: Articulação, Extensão, Interação.  



 

 

TÍTULO: IDIOMAS SEM FRONTEIRAS: PORTUGUÊS PARA 
ESTRANGEIROS, FRANCÊS E ESPANHOL 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: LUCY MIRANDA DO NASCIMENTO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC) por 

intermédio da Secretaria de Educação Superior (SESu) 

em conjunto com a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), o programa Idiomas 

sem Fronteiras (IsF) tem como principal objetivo 

incentivar o aprendizado de línguas, além de propiciar 

uma mudança abrangente e estruturante no ensino de 

idiomas estrangeiros nas universidades do País.  



 

 

TÍTULO: INFOCURSOS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Estatística 

COORDENADOR: LIA HANNA MARTINS MORITA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Este programa se destina à implantação de um conjunto 

de ações que visam difundir a Estatistic a como ciência 

na sociedade. Desse modo, o projeto contará com 

quatro projetos: Infocursos, Descobrindo a Estatística,  

Ciclo de Colóquios em Estatística e Laboratório de 

Estatística.  O “infocursos” visa criar uma plataforma 

online, com várias informações  disponíveis sobre os 

cursos no âmbito da UFMT. O “Descobrindo a 

Estatística” irá apresentar o que é estatística aos 

estudantes de nível médio e superior, bem como 

divulgar o curso de Estatística ofertado pela UFMT. No 

“Ciclo de Colóquios em Estatística” serão identificados 

temas de interesse da comunidade, em especial sobre a 

Estatística e as Ciências, e fomentados os debates sobre 

os temas elencados para a construção e disseminação do 

conhecimento.  O “Laboratório de Estatística” oferecerá 

um serviço o de apoio a não-estatísticos que queiram 

trabalhar em parceria com o departamento de 

estatística da UFMT. 



 

 

TÍTULO: INFORMÁTICA BÁSICA E APLICADA PARA A 
COMUNIDADE CARENTE DE SANTO ANTÔNIO 
DO LEVERGER 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Solos e Engenharia Rural 

COORDENADOR: PEDRO HURTADO DE MENDOZA BORGES 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Oferecer a possibilidade de acesso à tecnologia de 

informação para a comunidade carente do munício de 

Santo Antônio de Leverger, principalmente alunos do 

ensino básico e adultos. Com isto pretende-se 

aperfeiçoar a sua formação, visando uma maior 

preparação intelectual e geral. Assim podem aumentar 

as possibilidades de inclusão e colaboração com a 

sociedade. Espera-se contribuir para que os alunos 

possam aplicar os conceitos básicos de informática, 

manipular sistemas operacionais, transferir dados, 

processar textos, elaborar figuras e gráficos, bem como 

editar planilhas eletrônicas.  



 

 

TÍTULO: INTEGRAÇÃO CODEX: ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência 

COORDENADOR: SANDRA JUNG DE MATTOS 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Trata-se da integração e aproximação de estudantes das 

mais diversas áreas que, junto a Pró reitoria de Cultura, 

Extensão e Vivência- PROCEV, integrando a Coordenação 

de Extensão, Supervisão do Museu, Gerência  de Esporte, 

Gerencia da Orquestra, Gerencia de Projetos Culturais e 

Cineclube. Através da articulação desenvolverão ações 

de suporte ao funcionamento eficiente das mais 

diversas atividades que integram os setores da PROCEV, 

além de contribuir no processo de acompanhamento, 

desenvolvimento e avaliação das ações da Pro reitoria 

para evidenciar e dar visibilidade as ações 

desenvolvidas em cada setor com suas especificidades.    

Palavras chave: Articulação, Extensão, Interação.  



 

 

TÍTULO: INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE-SOCIEDADE PRÓ-
ENEM 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Física 

COORDENADOR: ELVIS LIRA DA SILVA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O objetivo deste programa é desenvolver uma maior 

integração entre os acadêmicos do curso de Física e a 

comunidade externa. Com o crescimento do acesso à 

internet abriu-se uma nova possibilidade de interação 

com a sociedade, desta forma a atividade central do 

programa será o desenvolvimento de um portal online 

com conteúdos sobre fenômenos físicos. O portal servirá 

como meio para uma comunicação direta com a 

comunidade e como repositório de material para 

auxiliar intervenções presenciais que serão feitas em 

algumas escolas periféricas de Cuiabá. Os estudantes do 

curso de Física desenvolverão textos, vídeos e 

simulações computacionais com o intuito de melhorar a 

compreensão da comunidade a respeito dos fenômenos 

físicos. O programa será dividido em quatro grandes 

ações (projetos): 1) Resgate Acadêmico: 

Desenvolvimento e Manutenção do portal online, bem 

como desenvolvimento de softwares e conteúdo para o 

portal (texto escrito, vídeos com debates, entrevistas 

com professores, alunos e pesquisadores) e vídeos com 

experiências desenvolvidas e gravadas no Instituto de 

Física. 2) Resgate Social: desenvolvimento teórico e 

experimental dos conceitos e fenômenos da física 

realizados um vez por semana em escolas da periferia 

cuiabana, pelos estudantes dos cursos de Licenciatura e 

Bacharelado em Física.  3) Cinema na Nuvem - Exibição e 

discussão de vídeos/documentários relacionados à 

história e filosofia da ciência e temas da física 

contemporânea. O Cinema Na Nuvem é direcionado ao 

publico geral. 4) Integração universidade-sociedade 

PRÓ-ENEM: Aulas com ênfase no Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), com aulas oferecidas na UFMT 



para a comunidade das escolas públicas estaduais.  O 

PRÓ-ENEM complementa o resgate social trazendo o 

estudante para dentro do espaço da universidade e 

ministrando aulas especificas para o ingresso.  



 

 

TÍTULO: LABORATÓRIO DE ESTATÍSTICA 2017 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Estatística 

COORDENADOR: ANDERSON CASTRO SOARES DE OLIVEIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Este programa se destina à implantação de um conjunto 

de ações que visam difundir a Estatistica como ciência 

na sociedade. Desse modo, o projeto contará com 

quatro projetos: Infocursos, Descobrindo a Estatística,  

Ciclo de Colóquios em Estatística e Laboratório de 

Estatística.  O “infocursos” visa criar uma plataforma 

online, com várias informações disponíveis sobre os 

cursos no âmbito da UFMT. O “Descobrindo a 

Estatística” irá apresentar o que é estatística aos 

estudantes de nível médio e superior, bem como 

divulgar o curso de Estatística ofertado pela UFMT. No 

“Ciclo de Colóquios em Estatística” serão identificados 

temas de interesse da comunidade, em especial sobre a 

Estatística e as Ciências, e fomentados os debat es sobre 

os temas elencados para a construção e disseminação do 

conhecimento.  O “Laboratório de Estatística” oferecerá 

um serviço o de apoio a não-estatísticos que queiram 

trabalhar em parceria com o departamento de 

estatística da UFMT. 



 

 

TÍTULO: LABORATÓRIO SENSORIAL: FORMAÇÃO 
CONTINUADA E PRÁXIS DO(A) EDUCADOR(A) 
FRENTE AOS NOVOS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA (FORPREEI) 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Botânica e Ecologia 

COORDENADOR: EDNA LOPES HARDOIM 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: A Política Nacional de Educação Especial brasileira prevê 

assegurar a inclusão escolar dos estudantes com 

deficiências, entre outros, em classes comuns do ensino 

regular. Ainda que exista o amparo legal como forma de 

garantir a inclusão, a mesma não se faz apenas por 

decreto. A dificuldade de inserção ou inclusão de surdos 

e cegos (Pessoa Com Deficiência-PCD) nas escolas 

regulares se dá mais em razão da formação não 

adequada do docente, que normalmente não é bilíngue.   

O profissional da Educação, em geral, não conhece a 

língua brasileira de sinais (LIBRAS) para ser o mediador 

da aprendizagem e da produção do conhecimento desse 

novo aluno, mas também ocorre pela postura político -

ideológica da escola como se ela devesse ser a mesma 

para todos, mesmo diante da constatação da 

diversidade de seus estudantes, e, dessa forma, não 

consegue romper com o modelo que não garante a 

práxis pedagógica (SOUZA; GOES, 2009) inclusiva, pouco 

adequado ao PCD, que não atinge um nível adequado de 

informações, de conceitos de mundo que lhes 

oportunizem o desenvolvimento de um pensamento 

melhor elaborado, propiciando-lhes o acesso a todo tipo 

de conhecimento (DORZIAT, 2009), que permita a 

superação de conhecimentos espontâneos para a 

aquisição de conhecimentos científicos, que 

influenciarão a sua forma de pensar, ou seja, para a 

formação de estruturas superiores de pensamento.   No 

Brasil, cerca de 13 milhões de pessoas enfrentam 

barreiras atitudinais e de acessibilidade. A questão das 



minorias trouxe a inovação e o desafio da 

“discriminação positiva” para compensar a exclusão 

histórica no país, como prevista na Lei nº 10.098/04, 

que tenta garantir a acessibilidade da pessoa com 

deficiência.  Como bem afirmou o Fórum de Proreitores 

de Extensão, “instrumentalizadora do processo dialético 

de teoria/prática, a Extensão é um trabalho 

interdisciplinar que favorece a visão integrada do 

social” e, portanto, é parte indispensável do pensar e 

fazer universitários. A institucionalização de atividades 

de formação continuada de profissionais da Educação 

Básica da Rede Pública está prevista nos Planos Estadual 

e Federal de Educação, Leis 10.111/2014 (PEE/MT) e 

13.005/2014 (PNE), que trazem dentro de algumas 

metas, estratégias referentes ao regime de colaboração 

entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios com vistas à formação inicial e continuada 

desses profissionais. Especialmente essa última 

atividade relacionada com a Extensão,  o foco desta 

proposta.  Por meio da presente proposta para 

professores da Rede Pública de Ensino na forma de 

curso de formação continuada e práxis do(a) 

educador(a) frente aos novos desafios da Educação 

Inclusiva (FORPREEI), pretendemos mostrar por meio de 

discussões sobre leis e decretos, a inclusão da Pessoa 

com Deficiência na escola regular como algo que é 

possível acontecer, basta enxergá-los como seres 

humanos e cidadãos com direito à educação, garantido 

na Constituição Federal. Desta forma, com intuito de 

propor uma educação de qualidade para todos, é 

extremamente necessária uma reconstrução ideológica 

que vise melhorias no processo educativo, que reveja 

conceitos e paradigmas com o propósito de 

reorganização no sistema educacional. Essa 

compreenderá a primeira atividade da primeira etapa do 

curso proposto.   A Política Nacional de Educação 

Especial brasileira prevê assegurar a inclusão escolar 

dos alunos com necessidades especiais, entre outros, em 

classes comuns do ensino regular. Ainda que exista o 

amparo legal como forma de garantir a inclusão, a 

mesma não se faz apenas por decreto. A dificuldade de 

inserção ou inclusão de surdos e cegos (Pessoa Com 

Deficiência-PCD) nas escolas regulares se dá mais em 

razão da não formação docente, que normalmente não é 

bilíngue. 



 

 

TÍTULO: MECÂNICA BÁSICA PARA MULHERES: 
DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA - 2017 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Engenharia Florestal 

COORDENADOR: MARIANA PERES DE LIMA CHAVES E CARVALHO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O projeto 'Mecânica Básica para Mulheres' é uma 

iniciativa para que o público feminino possa obter 

informações teóricas e práticas sobre Motores e 

Sistemas Automotivos. Essa iniciativ a surgiu no ano de 

2010 na Universidade Federal de Mato Grosso, no 

Campus de Sinop, sob a coordenação da Prof.ª Mariana 

Peres de Lima Chaves e Carvalho. Para o ano de 2017, 

vamos inovar o curso com a presença de mecânicos 

auxiliares que serão cedidos por empresas parceiras. 

Desta forma, a proposta será replicada seguindo o 

mesmo ideal para o público-alvo específico feminino: 

interno (acadêmicas e servidoras) e externo (Mulheres 

de Cuiabá e Região). Os cursos serão ministrados com 

parcerias de concessionárias que cederão exemplares de 

automóveis para a execução prática das atividades. Não 

haverá limitação de vagas e o projeto terá um fluxo 

contínuo de inscrições e um calendário anual para as 

atividades, para todas as mulheres que tenham 

interesse de obter informações obre o tema proposto.  

Com o intuito de desenvolver atividades de educação de 

mecânica básica de jovens e adultas os treinamentos 

serão realizados com enfoque em conceitos teóricos e 

aplicações práticas através de oficinas. Os treinamentos 

e capacitações serão realizados por duas discentes 

bolsistas de graduação da Engenharias da UFMT que 

farão por meio de oficinas temáticas. As oficinas irão 

abranger as seguintes temáticas: - Motores e Sistemas; - 

Painel e funções gerais; - Combustíveis e abastecimento: 

otimização de uso e custo/benefício; - Manutenção 

Preventiva e Corretiva; - Pneus: Calibragem e trocas, - 

Direção defensiva. Aventa-se ainda que, o 

desenvolvimento das atividades respeitará as suas 



especificidades de cada mulher e desta forma farão com 

que se tornem protagonistas do seu próprio crescimento 

em mecânica, dando-as a declaração de independência.  



 

 

TÍTULO: MEU PROJETO DE FUTURO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: NILTON HIDEKI TAKAGI 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Um dos grandes desafios do Brasil é melhorar a 

educação. Nações evoluiram economicamente através 

dela e um dos exemplos é a Coréia do Sul, que partiu da 

pós colonização na década de 40 com mais de 80% de 

analfabetismo para ser uma das grandes pot ências 

mundiais priorizando a educação. Com 97% de taxa de 

conclusão do ensino médio, maior do planeta, 

atualmente está entre as 10 maiores economias 

mundiais (MASIEIRO, 2000; MASIEIRO, 2003; SOUZA, 

2016).   Na Coréia há subsídio do governo nas escolas 

públicas e privadas, nesta última em menor proporção. 

O sistema de educação é dividido em 4 fases: Ensino 

fundamental, ensino médio junior, ensino médio senior 

e a faculdade, sendo obrigatório as duas primeiras, dos 

6 aos 15 anos. Há o ensino médio sênior aca dêmico, 

vocacional e específico. O acadêmico o aluno vê 

disciplinas mais genéricas, o vocacional prepara para 

uma área determinada enquanto que o específico são 

para os melhores alunos em um determinado segmento 

(artes, música, atletismo, ciência, etc.) (S OUZA, 2016).   

A proposta do projeto é que seja apolítico, sem apoio ou 

ligação a nenhuma pessoa física que tenha 

envolvimento político ou pretenda ser inserido nesse 

meio.    Em um primeiro momento o projeto pretende 

auxiliar aos alunos do ensino médio das escolas públicas 

do estado de Mato Grosso auxiliando na reflexão das 

suas possibilidades de futuro, realizando testes de 

aptidão e levando técnicas e habilidades que possam ser 

utilizadas no mundo contemporâneo.   Em um segundo 

momento, que estes alunos possam auxiliar na evolução 

lógica matemática dos alunos do ensino fundamental, 

aplicando e assimilando os conhecimentos adquiridos e 



realizando um ciclo de melhoria contínua na educação 

de base. 



 

 

TÍTULO: MÚSICA COM CRIANÇAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: TAIS HELENA PALHARES 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Os primeiros anos de vida são decisivos na formação do 

indivíduo; é nesta época que as percepções, a atenção e 

memória estão num nível de recepção bastante elevado. 

É quando a criança está descobrindo e conhece ndo o 

mundo no qual ela vive através de esquemas 

perceptivos, motores e simbólicos. O presente projeto 

objetiva ampliar as experiências musicais de crianças 

nos primeiros anos de vida através de situações de 

ensino direcionadas. Estas situações de ensino s erão 

aplicadas por um período de nove meses, uma vez por 

semana com duração aproximada de 40 minutos para os 

bebês de 08 meses a 03 anos de idade e  50 minutos 

para as crianças a partir de 03 anos de idade. Os bebês 

deverão estar acompanhados por um adulto  

responsável.  



 

 

TÍTULO: NEUROCIÊNCIA E EDUCAÇÃO: UM  ENCONTRO  
DE MUITAS POSSIBILIDADES 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Psicologia 

COORDENADOR: LUIZ FABRIZIO STOPPIGLIA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Educar é proporcionar oportunidades e orientação para 

aprendizagem, para aquisição de novos 

comportamentos. Comportamentos resultam da 

atividade cerebral. O cérebro, portanto, é o órgão da 

aprendizagem. As descobertas das neurociências estão 

esclarecendo alguns dos mecanismos cerebrais 

responsáveis por funções mentais importantes na 

aprendizagem. Para tanto a perspectiva norteadora 

deste curso é o cérebro, pois ele é atualmente o órgão 

menos compreendido do corpo, embora o mais crucial 

para a compreensão do ser humano.  No projeto, aqui 

descrito, pretendemos abordar em profundidade as 

metodologias de pesquisa sobre o funcionamento do 

cérebro e suas intersecções com as diversas áreas do 

conhecimento, em especial a Psicologia e a Pedagogia. 

Serão abordadas as fundamentações e metodologias 

experimentais, teorias e modelos usados em 

Neurociências e Educação, assim como as conquistas 

mais atuais nessa área.  



 

 

TÍTULO: NOITE ARTISTICA CULTURAL PARA 
APOSENTADOS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência 

COORDENADOR: SANDRA JUNG DE MATTOS 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Trata-se da integração e aproximação de estudantes  das 

mais diversas áreas que, junto a Pró reitoria de Cultura, 

Extensão e Vivência- PROCEV, integrando a Coordenação 

de Extensão, Supervisão do Museu, Gerência de Esporte, 

Gerencia da Orquestra, Gerencia de Projetos Culturais e 

Cineclube. Através da articulação desenvolverão ações 

de suporte ao funcionamento eficiente das mais 

diversas atividades que integram os setores da PROCEV, 

além de contribuir no processo de acompanhamento, 

desenvolvimento e avaliação das ações da Pro reitoria 

para evidenciar e dar visibilidade as ações 

desenvolvidas em cada setor com suas especificidades.    

Palavras chave: Articulação, Extensão, Interação.  



 

 

TÍTULO: PROJETO BICHO POR DENTRO - UMA PARCERIA 
ENTRE O LABORATÓRIO DE ANATOMIA 
VETERINÁRIA E O ZOOLÓGICO DA UFMT/2017 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: FLAVIO DE REZENDE GUIMARAES 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Alguns animais silvestres do Zoológico da UFMT, que 

após o óbito seriam descartados, serão destinados ao 

Laboratório de Anatomia Comparada da UFMT e 

submetidos à técnicas para a confecção de esqueletos e 

peças anatômicas. O acervo é exposto ao público no 

Museu Anatômico de Animais Selvagens (MAAS), 

localizado no Zoológico da UFMT, Campus Cuiabá, com 

funcionamento aos sábados, domingos e feriados, além 

do caráter itinerante. Estão disponibi lizados os 

esqueletos das seguintes espécies: sucuri (Eunectes sp); 

ema (Rhea americana); jacaré-do-Pantanal (Caiman 

yacare); lobo guará (Chrysocyon brachyurus); veado 

catingueiro (Mazama gouazoupira); tachã (Chauna 

torquata); raposa-do-campo (Pseudalopex vetulus); 

cutia (Dasyprocta sp); macaco-aranha (Ateles paniscus); 

tuiuiú (Jabiru mycteria); anta (Tapirus terrestris); gavião 

real (Harpia harpyja), ouriço-cacheiro (Erinaceus 

europaeus); tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla), 

ganso (Anser anser), capivara (Hydrochoerus 

hydrochaeris), entre outros. O projeto tem como 

objetivo incluir no roteiro de visitação do zoológico um 

acervo anatômico selvagem, socializando o 

conhecimento da anatomia dos animais, sensibilizando a 

comunidade quanto à preservação da fauna e dando 

destinação científica ao corpo dos animais que foram a 

óbito no zoológico. O museu foi aberto ao público no dia 

13/09/2007, tendo sido visitado até o momento por 

aproximadamente 40 mil pessoas.  



 

 

TÍTULO: PROJETO CUIABÁ NATIVA 2017 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: EDA DO CARMO RAZERA PEREIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O Programa "Músicas de todos: entre culturas e 

ambientes diversos" está integrado pelo Projeto de 

Música Antiga, Projeto Tocando flauta, Proje to Violeiros 

do Pantanal e Projeto Cuiabá Nativa, a fim de promover 

uma articulação, sensível às demandas que têm surgido, 

no intuito de valorizar as várias formas de manifestação 

musical, enquanto formas de expressão artística do ser 

humano. Salienta-se também a necessidade de diálogo 

entre "as músicas" produzidas e "degustadas" por 

homens, mulheres e crianças para que se possa povoar o 

imaginário sócio-musical de culturas e ambientes 

diferenciados.  



 

 

TÍTULO: PROJETO DE MÚSICA ANTIGA 2017 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: EDA DO CARMO RAZERA PEREIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O Programa "Músicas de todos: entre culturas e 

ambientes diversos" está integrado pelo Projeto de 

Música Antiga, Projeto Tocando flauta, Projeto Violeiros 

do Pantanal e Projeto Cuiabá Nativa, a fim de promover 

uma articulação, sensível às demandas que têm surgido, 

no intuito de valorizar as várias formas de manifestação 

musical, enquanto formas de expressão artística do ser 

humano. Salienta-se também a necessidade de diálogo 

entre "as músicas" produzidas e "degusta das" por 

homens, mulheres e crianças para que se possa povoar o 

imaginário sócio-musical de culturas e ambientes 

diferenciados.  



 

 

TÍTULO: PROJETO EDUG: EDUCAÇÃO E RELAÇÕES DE 
GÊNERO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação 

COORDENADOR: NILCE VIEIRA CAMPOS FERREIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Este Programa de Extensão debruça-se sobre questões 

das Mulheres e das relações de gênero, incluindo 

procedimentos e experiências que integram a 

conjuntura acadêmica teoria e prática, propondo a 

organização de ações extensionistas que incluem: grupo 

de estudos, coleta de documentos e iconografia, 

reuniões gerais para estudo, organização e participação 

em eventos acadêmicos e na comunidade, organização 

de oficinas e cursos, entre outras ações, no intuito de 

difundir e compartilhar a participação feminina nos 

espaços públicos e contra a perseguição de gênero. 

Nossas ações se dão no desenvolvimento de ações que 

promovam o empoderamento feminino e a equidade de 

gênero, principalmente nos espaços públicos. Em nossas 

ações, trabalhamos para assegurar que as mulheres e as 

minorias tenham voz ativa e possam participar em 

igualdade no diálogo público, nas tomadas de decisão, 

de modo a influenciar as decisões que irão determinar o 

futuro de suas famílias e  da comunidade. Para isso, este 

programa contempla ciclos de estudo, cursos, oficinas 

abrangendo estudos e debates acerca da história das 

mulheres e das relações entre os gêneros. Pressupomos 

o envolvimento de graduandos e docentes nas 

atividades propostas de modo que possamos discutir e 

promover a equidade entre os gêneros, na com preensão 

maior de que a educação é um fenômeno social 

construído coletivamente com a participação de muitos 

atores, cabendo-nos destacar e difundir importante 

vivências comuns, os trabalhos, as lutas, as 

sobrevivências, as resistências das mulheres e suas 

implicações. 



 

 

TÍTULO: PROJETO NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO DO 
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação 

COORDENADOR: NILCE VIEIRA CAMPOS FERREIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Este Programa de Extensão debruça-se sobre questões 

das Mulheres e das relações de gênero, incluindo 

procedimentos e experiências que integram a 

conjuntura acadêmica teoria e prática, propondo a 

organização de ações extensionistas que incluem: grupo 

de estudos, coleta de documentos e iconografia, 

reuniões gerais para estudo, organização e part icipação 

em eventos acadêmicos e na comunidade, organização 

de oficinas e cursos, entre outras ações, no intuito de 

difundir e compartilhar a participação feminina nos 

espaços públicos e contra a perseguição de gênero. 

Nossas ações se dão no desenvolviment o de ações que 

promovam o empoderamento feminino e a equidade de 

gênero, principalmente nos espaços públicos. Em nossas 

ações, trabalhamos para assegurar que as mulheres e as 

minorias tenham voz ativa e possam participar em 

igualdade no diálogo público, nas tomadas de decisão, 

de modo a influenciar as decisões que irão determinar o 

futuro de suas famílias e  da comunidade. Para isso, este 

programa contempla ciclos de estudo, cursos, oficinas 

abrangendo estudos e debates acerca da história das 

mulheres e das relações entre os gêneros. Pressupomos 

o envolvimento de graduandos e docentes nas 

atividades propostas de modo que possamos discutir e 

promover a equidade entre os gêneros, na compreensão 

maior de que a educação é um fenômeno social 

construído coletivamente com a participação de muitos 

atores, cabendo-nos destacar e difundir importante 

vivências comuns, os trabalhos, as lutas, as 

sobrevivências, as resistências das mulheres e suas 

implicações. 



 

 

TÍTULO: PROJETO VIOLEIROS DO PANTANAL 2017 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: EDA DO CARMO RAZERA PEREIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O Programa "Músicas de todos: entre culturas e 

ambientes diversos" está integrado pelo Projeto de 

Música Antiga, Projeto Tocando flauta, Projeto Violeiros 

do Pantanal e Projeto Cuiabá N ativa, a fim de promover 

uma articulação, sensível às demandas que têm surgido, 

no intuito de valorizar as várias formas de manifestação 

musical, enquanto formas de expressão artística do ser 

humano. Salienta-se também a necessidade de diálogo 

entre "as músicas" produzidas e "degustadas" por 

homens, mulheres e crianças para que se possa povoar o 

imaginário sócio-musical de culturas e ambientes 

diferenciados.  



 

 

TÍTULO: REDE DE APOIO À INFÂNCIA: INTERFACES COM 
A PSICOLOGIA E PEDAGOGIA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Psicologia 

COORDENADOR: DANIELA BARROS DA SILVA FREIRE ANDRADE 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O projeto Rede de Apoio à Infância: interfaces com a 

Psicologia e Pedagogia encontra-se nona edição. Em 

2017 troca o termo Educação Infantil para Infância a fim 

de melhor caracterizar a amplitude do projeto que 

objetiva, por meio de oficinas sócio afetivas com 

crianças em creches, escolas e enfermarias pediátrica, 

potencializar processos de aprendizagem e 

desenvolvimento infantil assim como formação em 

serviço de profissionais da Educação Infantil, Ensino 

Fundamental bem como de profissionais da saúde por 

meio de intercâmbio entre acadêmicos de cursos de 

graduação em Psicologia e pós-graduação em Educação 

da UFMT.   O principal argumento do projeto ressalta 

que o conhecimento social, compartilhado nos 

diferentes contextos os quais a criança está inserida, 

impacta a sua condição subjetiva e a coloca diante de 

um estranhamento possível de ser superado pela via da 

significação. Tal processo, ao mesmo tempo em que 

possibilita a criança compreender a dinâmica do 

pensamento social, também permite que, em certas 

condições, possa exercer influência social propondo 

novas significações – reelaboração criativa (VIGOTSKI, 

2009). Neste processo, a criança, é representada como 

substantivo plural (SAYÃO,2002) o que decorre a noção 

de crianças considerando as inúmeras formas de 

vivenciar a infância, todas elas orientadas pelo status de  

ator social cuja visibilidade social, cívica e científica 

(SARMENTO, 2007) orientam as práticas assumidas no 

interior deste projeto.    Ao tomar a narrativa e a 

ludicidade como modalidades discursivas que 

possibilitam a significação do real e a emergência dos 

processos criativos, compreende-se que as dimensões 



adaptativa e criadora do .processo de aprendizagem e 

do desenvolvimento infantil se dão  de modo 

indissociável.  Deste modo, a narrativa será tomada 

como ferramenta psicológica que possibilita a 

significação, a  partilha e contribui para a diferenciação 

do sujeito na relação com outros atores sociais. Esta 

dimensão do projeto assume o desafio de, inicialm ente, 

compartilhar com as crianças narrativas elaboradas para 

o público infantil (dimensão da adaptação do 

desenvolvimento infantil) para que, em um segundo 

momento, possa entrar em contato com as narrativas 

das próprias crianças participantes do grupo (di mensão 

da criação do desenvolvimento infantil) estabelecendo 

um processo dialógico que respeite a visibilidade social 

das crianças bem como as autorias infantis.  



 

 

TÍTULO: RESGATE ACADÊMICO: PRODUÇÃO DE 
MATERIAIS DIGITAIS PARA POPULARIZAÇÃO DA 
FÍSICA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Física 

COORDENADOR: ELVIS LIRA DA SILVA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O objetivo deste programa é desenvolver uma maior 

integração entre os acadêmicos do curso de Física e a 

comunidade externa. Com o crescimento do acess o à 

internet abriu-se uma nova possibilidade de interação 

com a sociedade, desta forma a atividade central do 

programa será o desenvolvimento de um portal online 

com conteúdos sobre fenômenos físicos. O portal servirá 

como meio para uma comunicação direta com a 

comunidade e como repositório de material para 

auxiliar intervenções presenciais que serão feitas em 

algumas escolas periféricas de Cuiabá. Os estudantes do 

curso de Física desenvolverão textos, vídeos e 

simulações computacionais com o intuito de mel horar a 

compreensão da comunidade a respeito dos fenômenos 

físicos. O programa será dividido em quatro grandes 

ações (projetos): 1) Resgate Acadêmico: 

Desenvolvimento e Manutenção do portal online, bem 

como desenvolvimento de softwares e conteúdo para o 

portal (texto escrito, vídeos com debates, entrevistas 

com professores, alunos e pesquisadores) e vídeos com 

experiências desenvolvidas e gravadas no Instituto de 

Física. 2) Resgate Social: desenvolvimento teórico e 

experimental dos conceitos e fenômenos da física 

realizados um vez por semana em escolas da periferia 

cuiabana, pelos estudantes dos cursos de Licenciatura e 

Bacharelado em Física.  3) Cinema na Nuvem - Exibição e 

discussão de vídeos/documentários relacionados à 

história e filosofia da ciência e temas da física 

contemporânea. O Cinema Na Nuvem é direcionado ao 

publico geral. 4) Integração universidade-sociedade 

PRÓ-ENEM: Aulas com ênfase no Exame Nacional do 



Ensino Médio (ENEM), com aulas oferecidas na UFMT 

para a comunidade das escolas públicas es taduais. O 

PRÓ-ENEM complementa o resgate social trazendo o 

estudante para dentro do espaço da universidade e 

ministrando aulas especificas para o ingresso.  



 

 

TÍTULO: RESGATE SOCIAL: INTERVENÇÕES EM ESCOLAS 
DE CUIABÁ 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Física 

COORDENADOR: ELVIS LIRA DA SILVA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O objetivo deste programa é desenvolver uma maior 

integração entre os acadêmicos do curso de Física e a 

comunidade externa. Com o crescimento do acesso à 

internet abriu-se uma nova possibil idade de interação 

com a sociedade, desta forma a atividade central do 

programa será o desenvolvimento de um portal online 

com conteúdos sobre fenômenos físicos. O portal servirá 

como meio para uma comunicação direta com a 

comunidade e como repositório de material para 

auxiliar intervenções presenciais que serão feitas em 

algumas escolas periféricas de Cuiabá. Os estudantes do 

curso de Física desenvolverão textos, vídeos e 

simulações computacionais com o intuito de melhorar a 

compreensão da comunidade a respeito dos fenômenos 

físicos. O programa será dividido em quatro grandes 

ações (projetos): 1) Resgate Acadêmico: 

Desenvolvimento e Manutenção do portal online, bem 

como desenvolvimento de softwares e conteúdo para o 

portal (texto escrito, vídeos com debates , entrevistas 

com professores, alunos e pesquisadores) e vídeos com 

experiências desenvolvidas e gravadas no Instituto de 

Física. 2) Resgate Social: desenvolvimento teórico e 

experimental dos conceitos e fenômenos da física 

realizados um vez por semana em escolas da periferia 

cuiabana, pelos estudantes dos cursos de Licenciatura e 

Bacharelado em Física.  3) Cinema na Nuvem - Exibição e 

discussão de vídeos/documentários relacionados à 

história e filosofia da ciência e temas da física 

contemporânea. O Cinema Na Nuvem é direcionado ao 

publico geral. 4) Integração universidade-sociedade 

PRÓ-ENEM: Aulas com ênfase no Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), com aulas oferecidas na UFMT 



para a comunidade das escolas públicas estaduais. O 

PRÓ-ENEM complementa o resgate social trazendo o 

estudante para dentro do espaço da universidade e 

ministrando aulas especificas para o ingresso.  



 

 

TÍTULO: SEMANA DE MINICURSOS DAS PRÁTICAS DE 
ENSINO DE QUÍMICA DA UFMT: 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE E 
ENSINO DE CIÊNCIAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Química 

COORDENADOR: ELANE CHAVEIRO SOARES 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Esta ação de extensão promoverá a integração de 

professores do ensino superior, estudantes e 

professores da educação básica e acadêmicos de 

graduação e pós-graduação, por meio da realização de 

minicursos temáticos e experimentais, culminando em 

semanas de atividades. Nesse sentido, cada minicurso 

proposto pelos acadêmicos de graduação e pós -

graduação, caracteriza-se como um processo educativo 

de construção de conhecimentos químicos e atividades 

prático-investigativas, além de constituir -se como parte 

do estágio supervisionado voltada a articulação entre 

teoria e prática da docência. Deste modo, intentamos 

desenvolver um processo de extensão conexo à 

formação docente e fundamentado nos princípios 

estabelecidos pelos cursos de licenciatura da UFMT, no 

campus de Cuiabá. Para tanto, os licenciandos e o pós -

graduandos do Programa de Pós-graduação em Ensino 

de Ciências (PPGENC/UFMT), bem como do Pibid de 

Física, de Biologia e de Música, são desafiados a 

elaborarem e aplicarem materiais didáticos e 

experimentações que venham a contribuir com a 

aprendizagem no âmbito das ciências na educação 

básica. Cada ministrante é orientado a organizar um 

minicurso onde predomine a ‘construção de conceitos e 

de valores’ por parte de todos os sujeitos participantes 

da atividade. A SEMIPEQ é desenvolvida semestralmente 

promovendo a aproximação de um número significativo 

de estudantes e professores da educação básica da 

Universidade. 



 

 

TÍTULO: TÊNIS DE MESA PARA TODOS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Secretaria da FEF 

COORDENADOR: AUSTECLINIO BATISTA JUNIOR 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Trata-se da integração e aproximação de estudantes das 

mais diversas áreas que, junto a Pró reitoria de Cultura, 

Extensão e Vivência- PROCEV, integrando a Coordenação 

de Extensão, Supervisão do Museu, Gerência de Esporte, 

Gerencia da Orquestra, Gerencia de Projetos Culturais e 

Cineclube. Através da articulação desenvolverão ações 

de suporte ao funcionamento eficiente das ma is 

diversas atividades que integram os setores da PROCEV, 

além de contribuir no processo de acompanhamento, 

desenvolvimento e avaliação das ações da Pro reitoria 

para evidenciar e dar visibilidade as ações 

desenvolvidas em cada setor com suas especificidad es.    

Palavras chave: Articulação, Extensão, Interação.  



 

 

TÍTULO: TREINAMENTO SIEX - SISTEMA DE EXTENSÃO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência 

COORDENADOR: SANDRA JUNG DE MATTOS 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Trata-se da integração e aproximação de estudant es das 

mais diversas áreas que, junto a Pró reitoria de Cultura, 

Extensão e Vivência- PROCEV, integrando a Coordenação 

de Extensão, Supervisão do Museu, Gerência de Esporte, 

Gerencia da Orquestra, Gerencia de Projetos Culturais e 

Cineclube. Através da articulação desenvolverão ações 

de suporte ao funcionamento eficiente das mais 

diversas atividades que integram os setores da PROCEV, 

além de contribuir no processo de acompanhamento, 

desenvolvimento e avaliação das ações da Pro reitoria 

para evidenciar e dar visibilidade as ações 

desenvolvidas em cada setor com suas especificidades.    

Palavras chave: Articulação, Extensão, Interação.  



 

 

TÍTULO: WEBSITE MEMÓRIA E HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: 
VOZES DAS MULHERES,  ESCOLARIZAÇÃO E 
GÊNERO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação 

COORDENADOR: NILCE VIEIRA CAMPOS FERREIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Este Programa de Extensão debruça-se sobre questões 

das Mulheres e das relações de gênero, incluindo 

procedimentos e experiências que integram a 

conjuntura acadêmica teoria e prática, propondo a 

organização de ações extensionistas que incluem: grupo 

de estudos, coleta de documentos e iconografia, 

reuniões gerais para estudo, organização e participação 

em eventos acadêmicos e na comunidade, organização 

de oficinas e cursos, entre outras ações, no intuito de 

difundir e compartilhar a participação feminina nos 

espaços públicos e contra a perseguição de gênero. 

Nossas ações se dão no desenvolvimento de ações que 

promovam o empoderamento feminino e a equidade de 

gênero, principalmente nos espaços públicos. Em nossas 

ações, trabalhamos para assegurar que as mulheres e as 

minorias tenham voz ativa e possam participar em 

igualdade no diálogo público, nas tomadas de decisão, 

de modo a influenciar as decisões que irão determinar o 

futuro de suas famílias e  da comunidade. Par a isso, este 

programa contempla ciclos de estudo, cursos, oficinas 

abrangendo estudos e debates acerca da história das 

mulheres e das relações entre os gêneros. Pressupomos 

o envolvimento de graduandos e docentes nas 

atividades propostas de modo que possam os discutir e 

promover a equidade entre os gêneros, na compreensão 

maior de que a educação é um fenômeno social 

construído coletivamente com a participação de muitos 

atores, cabendo-nos destacar e difundir importante 

vivências comuns, os trabalhos, as lutas, as 



sobrevivências, as resistências das mulheres e suas 

implicações. 



 

 

TÍTULO: WORKSHOP UM DIA NA MEDICINA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Básicas em Saúde 

COORDENADOR: BIANCA BORSATTO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Sendo o pré-vestibular um período de muitas dúvidas na 

vida do indivíduo, bem como de muito estresse e 

preocupação com as decisões e seleções que terá que 

enfrentar o projeto “Um dia na med” visa oferecer aos 

estudantes de 8 escolas da capital um dia de atividades 

teórico-práticas do universo do estudo da medicina , 

contando com o auxílio de professores da área e de 

discentes da faculdade que atuarão como monitores. 

Dentre o temas abordados estarão anatomia e 

semiologia cardíaca, identificação de parasitos e 

ressuscitação cardiopulmonar. Serão estabelecidas 

parcerias com essas escolas para realização das 

atividades e os alunos serão acompanhados pela escola, 

mas principalmente pelos acadêmicos do curso de 

medicina que serão monitores do projeto e auxiliarão os 

participantes na ambientação e inserção nesse meio.  



 

 

TÍTULO: XADREZ DA UFMT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Coordenação de Extensão 

COORDENADOR: ERASMO BRAZ DOS SANTOS 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Trata-se da integração e aproximação de estudantes das 

mais diversas áreas que, junto a Pró reitoria de Cultura, 

Extensão e Vivência- PROCEV, integrando a Coordenação 

de Extensão, Supervisão do Museu, Gerência de Esporte, 

Gerencia da Orquestra, Gerencia de Projetos Culturais e 

Cineclube. Através da articulação desenvolverão ações 

de suporte ao funcionamento eficiente das mais 

diversas atividades que integram os setores da PROCEV, 

além de contribuir no processo de acompanhamento, 

desenvolvimento e avaliação das ações da Pro reitoria 

para evidenciar e dar visibilidade as ações 

desenvolvidas em cada setor com suas especificidades.    

Palavras chave: Articulação, Extensão, Interação.  



 

 

TÍTULO: AÇÃO AFIRMATIVA NO ENSINO SUPERIOR: 
ARTICULAÇÕES DE VIVÊNCIAS E SABERES NA 
UFMT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação 

COORDENADOR: CANDIDA SOARES DA COSTA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O presente projeto integra as ações desenvolvidas pelo 

Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Raciais e 

Educação (Nepre).  Sua segunda edição no presente ano 

decorre da necessidade de ações que articulem 

estudantes em atividades que pautem ações afirmativas 

e relações raciais na sociedade brasileira. Compreende -

se que embora a implementação de política de ação 

afirmativa nas instituições de ensino superior brasileiras 

vise a promoção de justiça social e da democratização 

do acesso e da permanência no ensino superior, pouco 

se tem feito no cotidiano universitário que possibilite 

melhor entendimento sobre a importância dessa política 

para toda a sociedade brasileira. O presente projeto tem 

por objetivo desenvolver ações de extensão, 

possibilitando aos estudantes, tanto ingressantes por 

ação afirmativa, quanto aos que ingressaram pelo 

sistema de ampla concorrência espaço de convivência e 

troca de conhecimentos, acesso e/ou aprofundamento 

de conhecimentos sobre relações raciais na sociedade 

brasileira. As atividades serão desenvolvidas em 

parceria com o Coletivo Negro Universitário e com o 

Grupo Quilombo Angola (Cuiabá/MT).  



 

 

TÍTULO: CENTRO MEMÓRIA VIVA: MULHERES NA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação 

COORDENADOR: NILCE VIEIRA CAMPOS FERREIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Esse projeto de extensão abrange ações que intentam 

desvelar e difundir a participação feminina de 

estudantes matriculadas no Programa de Educação de 

Jovens e Adultos em Cuiabá. Significa ouvir o que elas  

esperam  do  programa,  motivações,  interesses  e  

perspectivas.  Prevemos  um  mapeamento  da presença 

de mulheres no EJA de Cuiabá, indo ao encontro das 

perspectivas das estudantes desses cursos, verificando 

se esse programa que faz parte de uma política 

educacional inclusiva está atendendo as necessidades 

das mulheres matriculadas. Para isso, planejamos uma 

pesquisa de campo, na qual a coleta de dados incluem 

procedimentos e experiências acadêmicas que integram 

teoria e prática. As ações extensionistas incluem: grupo 

de estudos, entrevistas com estudantes da EJA, reuniões 

gerais para elaboração das ações e registro desses 

dados. Nosso intuito é difundir e compartilhar a 

participação feminina na EJA. Para além disso, as ações 

extensionistas contemplam ainda cursos e oficinas que 

abrangem estudos e debates acerca dos desafios, ações 

e necessidades das mulheres matriculadas na EJA. Isso 

nos permitirá a discussão de questões como: história de 

vida, percurso escolar e profissional, a participação das 

mulheres e relações de gênero, motivações, interesses e 

perspectivas, o mundo do trabalho para essas mulheres. 

O projeto mostra-se assim como possibilidade de 

resgate de questões de cidadania indo ao encontro de 

brasileiros expulsos do sistema escolar encontrados na 

EJA e, portanto, sistematicamente articulado à 

desigualdade social. Ao visibilizar essas mulheres e suas 



lutas tratamos de uma nova concepção a ser discutida 

com gestores, corpo docente e discente da EJA.  



 

 

TÍTULO: CÓPIA DE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA EM CONTEXTO 
INTERCULTURAL 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Química 

COORDENADOR: MARIUCE CAMPOS DE MORAES 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Este projeto de extensão universitária vincula formação 

continuada e complementar para docência em Química 

às temáticas da interculturalidade, sendo assim prevê  

encontros formativos contextualizados por realidades 

educacionais de Educação Indígena, de Educação do 

Campo e de escolas quilombolas. Uma articulação 

considerada, em nossa época, pertinente para 

entrelaçar formação técnico-científica e formação 

sociocultural, envolvendo assim duas dimensões, uma 

conceitual outra contextual, com as quais se representa 

a função social da Educação Química. Além disso, 

propicia reconhecer a matriz ocidental da produção do 

conhecimento químico, compreendendo tanto sua 

dimensão processual quanto outras matrizes de 

conhecimento. Consideramos que o aprendizado da 

Química, seja da ciência, seja do constituinte do 

currículo do ensino médio, requer compreensão de sua 

natureza teórica e experimental através do 

aprofundamento de modelos teóricos, conceituais e 

representacionais, assim como da dinâmica de produção 

de conhecimento cientifico. Não obstante, a sua 

docência apresenta as mesmas exigências, requisitando 

estudos que se estendam pela formação continuada e 

complementar. Também consideramos que, por sua 

condição de construção histórica, a Química requer da 

formação de professores ênfase na relação ciência, 

cultura e sociedade. É com essa base que este projeto 

visa atender à demanda trazida pelo grupo identificado 

por Coletivo da Terra, da microrregião de Tangará da 

Serra, constituído de professores indígenas, assentados 

e pequenos produtores rurais e do Centro de Formação 

e Atualização de Professores (CEFAPRO/pólo Tangará da 



Serra/Seduc/MT). Tal formação foi constituída em 2015, 

com o projeto “Diversidade Cultural e Educação 

Cientifica” com o qual foi realizado troca de saberes, em 

roda de conversa, e um curso de curta duração, que 

demandou a problematização de conhecimentos 

químicos em contexto sociocultural. Naquela 

oportunidade objetivamos integrar extensão, educação 

e formação docente para fortalecer, através da inserção 

do Laboratório de Pesquisa e Ensino de Química 

(LabPEQ), o processo de formação continuada para 

docência em Química já existente. Depois o projeto foi 

retomado em 2016, intitulado "Educação científica em 

contexto intercultural". Neste ano de 2017, o projeto 

será realizado novamente.   Para tanto, retomaremos o 

sistema de atividades-comunicação, bem como, a 

manutenção do ambiente colaborativo, para ampliação 

e geração de espaços e tempos pedagógicos através de 

um conjunto de aulas, teórico-discursiva-participativas, 

e teórico-experimentais, de leitura e produção de texto 

e de momentos pedagógicos de troca de saberes entre 

formadores-professores-pesquisadores-bolsistas e 

voluntários dos projetos vinculados ao referido grupo 

de pesquisa. Sobretudo, buscamos reafirmar que a 

relação cultura e sociedade, amplia as ações afirmativas 

relacionadas a proficiência de conhecimentos químicos e 

atividades prático-investigativas, bem como a troca de 

saberes sistematizados-acadêmicos e o popular.  



 

 

TÍTULO: GRUPO DOCES FLAUTAS 2017 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: EDA DO CARMO RAZERA PEREIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: A presente proposta  emergiu nas discussões de 

avaliação do Projeto de Música Antiga no final de 2015. 

Observou-se a curiosidade e o anseio de algumas 

plateias em apreciar a execução, pelas flautas de bisel, 

de música brasileira regional,  além da clássica Música 

Popular Brasileira- MPB.  No presente projeto serão 

desenvolvidos estudos, investigação, 

adaptação/arranjos para quartetos de flautas de bisel 

de modo a subsidiar a elaboração de uma Coletânea 

sobre o tema.  Dessa forma a articulação das áreas de 

ensino, pesquisa e extensão será evidenciada na 

execução de repertório musical brasileiro em 

apresentações públicas.  



 

 

TÍTULO: MORADIA ESTUDANTIL E VIVÊNCIA 
UNIVERSITÁRIA: MEMÓRIA, IMAGEM E AÇÃO 
NA UFMT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Serviço Social 

COORDENADOR: LEANA OLIVEIRA FREITAS 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Este projeto trata da experiência de moradia estudantil 

universitária na UFMT, de modo a tanto recuperar a 

história-memória que data do início  dos anos de 1980, 

quando estudantes trazem para o contexto do 

movimento estudantil a luta por moradia, quanto 

registrar a vivência atual e estimular no contexto da 

luta por educação as políticas de permanência em que a 

casa do estudante universitário (CEU) se insere. Se 

compromete, então, em propiciar ambiente para 

vivência ideo-cultural, ético-política e  para que as/os 

estudantes moradores das Casas da UFMT dialoguem e 

comuniquem de formas distintas entre si, com o 

conjunto dos estudantes e com toda a comunidade 

acadêmica da UFMT. Por isso entende-se que o projeto 

tem uma intersecção entre as áreas de Educação, 

Cultura e Comunicação.  



 

 

TÍTULO: ENSINO COLETIVO DE MÚSICA PARA JOVENS E 
ADULTOS 2016 - 2018 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: EDA DO CARMO RAZERA PEREIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Conjunto articulado de projetos e outras ações de 

extensão (cursos, eventos, prestação de serviços),  

integrando as ações de extensão, pesquisa e ensino da 

Faculdade de Comunicação e Artes.  



 

 

TÍTULO: LÍNGUA PORTUGUESA: GRAMÁTICA 
NORMATIVA II 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: LINDINALVA ZAGOTO FERNANDES 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O programa de Extensão do Instituto de Linguagens 

oferece atividades de extensão de caráter acadêmico-

científico, nas suas áreas de conhecimento, a saber: 

Espanhol, Inglês, Francês, Libras e Português, visando 

atender à demanda da comunidade. Compreende duas 

linhas de ação: prática de ensino das licenciaturas e 

outras propostas. Tem como objetivo primeiro a 

indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e a 

extensão. Espera-se que ao final de cada etapa, o 

concluinte possa adquirir as competências previstas 

para cada nível de língua estrangeira para uso 

profissional (trabalho ou acadêmico), viagem ou 

aperfeiçoamento de língua portuguesa para fins 

profissionais ou pessoais.  



 

 

TÍTULO: TCHÊGA MÁS - PROJETO DE ACOLHIMENTO AO 
INTERCAMBISTA ESTRANGEIRO 2017 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Gerência de Manutenção de Equipamentos 

COORDENADOR: DEBERSON FERREIRA DE JESUS 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Tendo em vista o movimento pujante da 

internacionalização das instituições de educação 

superior brasileira, o “Programa de Internacionalização 

da UFMT /2017” vem no sentido de atender a demandas 

internas da instituição com vistas a intensificar o 

entendimento da comunidade acerca das ações 

envolvidas para promover a inserção internacional da 

UFMT. 



 

 

TÍTULO: 2.º SEMINÁRIO REGIONAL DISCENTE – EDIÇÃO 
2017: “BRASIL COLÔNIA, IMPÉRIO E REPÚBLICA: 
EXEGESES ACADÊMICAS CRÍTICO-HISTÓRICAS À 
LUZ DO DIREITO” - (EM HOMENAGEM AO PROF. 
DR. ANTONIO CARLOS WOLKMER) 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Direito 

COORDENADOR: NEY ALVES DE ARRUDA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: A relevância da ação proposta se encontra estruturada 

diante da realidade nacional vivida. Cada vez mais a 

Academia Universitária Brasileira necessita debater, 

refletir sobre o momento político e institucional 

contemporâneo da República do Brasil. Os atuais 

escândalos de corrupção e lavagem de dinheiro 

constituem um mecanismo propulsor do revisitar a 

História do Brasil. Vez que os males mais profundos 

estão na raízes históricas de formação do povo 

brasileiro. Do ponto de vista da perspectiva acadêmica, 

as atuais gerações de estudantes de nível superior 

poderão, via do 2.º Seminário Regional Discente, 

dedicar-se a um estudo sistemático de nossa história 

nos três períodos vivenciados até a chegada do 

momento contemporâneo. Isto como uma atitude para 

sensibilizar o segmento social da cidadania externa aos 

muros do pensamento universitário. Diante da presente 

atitude extensionista, o público alvo a ser contemplado 

são os estudantes acadêmicos de outras universidades e 

faculdades da Baixada Cuiabana que deverão ser 

convidados prioritariamente a se inscreverem, além da 

sociedade cuiabana e mato-grossense em geral. O 

resultado esperado é a capacitação do público alvo para 

aperfeiçoar os níveis de esclarecimento quanto a 

História do Brasil sob uma perspectiva crítica do 

conhecimento jurídico. Além de ofertar a possibilidade 

de treinamento aos discentes expositores no sentido de 

desenvolver a competência da pesquisa científica e a 



habilidade da exposição pública das resultantes de seus 

estudos e investigações sobre o tema central desta 

atividade extensionista.  



 

 

TÍTULO: 2ª ETAPA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 
TEORIA, PESQUISA E COMUNIDADES 
QUILOMBOLAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação 

COORDENADOR: SUELY DULCE DE CASTILHO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: A proposta desta 2ª etapa tem como objetivo formar o 

grupo pesquisadores e interessados em adquirir 

ferramentas teóricas e metodológicas  para aplicação em 

pesquisas com professores que atuam em escolas 

estaduais quilombolas do estado de Mato Grosso.  



 

 

TÍTULO: 3.º SEMINÁRIO REGIONAL DISCENTE DE 
EXTENSÃO (DA DISCIPLINA HISTÓRIA DO 
DIREITO): “TEORIA CRÍTICA E O PENSAMENTO 
JURÍDICO NO BRASIL E NO MUNDO” - (EM 
HOMENAGEM AOS FILÓSOFOS HORKHEIMER, 
ADORNO, MARCUSE, BENJAMIN) 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Direito 

COORDENADOR: NEY ALVES DE ARRUDA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: 1) Resumo:  1.1) Relevância da ação proposta  A 

relevância da ação proposta se encontra estruturada 

diante da pluralidade de tendências, correntes e 

movimentos jurídicos existentes. O fato da existência de 

um conglomerado de escolas jurídicas de caráter 

investigativo inspirada pela Teoria Crítica favo rece a 

necessária interpretação desses grupamentos de 

pesquisadores jurídicos a partir da disciplina em apreço 

História do Direito.  Perspectiva acadêmica e social  Do 

ponto de vista da perspectiva acadêmica, as atuais 

gerações de estudantes de nível super ior poderão, via 

do 3.º Seminário Regional Discente, dedicar -se a um 

estudo metodologicamente adequado das modernas 

tendências da pesquisa jurídica a partir da Teoria Crítica 

da Escola de Frankfurt que inspirou inúmeras gerações 

de pensadores críticos do Direito. Isto como uma 

atitude para sensibilizar o segmento social da cidadania 

externa aos muros do pensamento universitário para um 

estudo dessa clivagem entre Filosofia e História na 

leitura crítica do Direito.  1.2) Público a ser 

contemplado  Diante da presente atitude extensionista, 

o público alvo a ser contemplado são os discentes da 

Faculdade de Direito, do Departamento de Filosofia da 

UFMT, bem ainda os estudantes acadêmicos de outras 

universidades e faculdades da Baixada Cuiabana que 

deverão ser convidados prioritariamente a se 

inscreverem, além da sociedade cuiabana e mato -



grossense em geral.  1.3) Resultado esperado  O 

resultado esperado é a capacitação do público alvo para 

aperfeiçoar os níveis de esclarecimento quanto a 

História do Pensamento Jur ídico Crítico no Brasil e na 

Europa, sem esquecer a América Latina, sob uma 

perspectiva crítica do conhecimento jurídico. Além de 

ofertar a possibilidade de treinamento aos discentes 

expositores no sentido de desenvolver a competência da 

pesquisa científica e a habilidade da exposição pública 

das resultantes de seus estudos e investigações sobre o 

tema central desta atividade extensionista.  



 

 

TÍTULO: 3ª ETAPA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 
TEORIA, PESQUISA E COMUNIDADES 
QUILOMBOLAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação 

COORDENADOR: SUELY DULCE DE CASTILHO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: A proposta desta 3ª etapa tem como objetivo formar o 

grupo pesquisadores e interessados em adquirir 

ferramentas teóricas e metodológicas para aplicação em 

pesquisas com professores que atuam em escolas 

estaduais quilombolas do estado de Mato Grosso.  



 

 

TÍTULO: 4 SEMINÁRIO DE PESQUISA EM MÚSICA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: TAIS HELENA PALHARES 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O 4 Seminário de Pesquisa em Música que  aco ntecerá 

nos dias 12, 13 e 14 de dezembro de 2017 no Faculdade 

de Comunicação e Artes da Universidade Federal de 

Mato Grosso é uma realização do grupo de pesquisa 

'Música e Educação', Departamento de Artes e Programa 

de Pós-graduação em Estudos de Cultura 

Contemporânea (ECCO). Nos dias do evento haverá 

apresentações de pesquisas realizadas e/ou em 

andamento por pesquisadores da comunidade 

universitária e/ou externa, palestras e apresentações 

musicais. Pretende-se aproximar os estudantes e 

professores de música à importante atividade de 

pesquisa. As pesquisas apresentadas possibilitarão 

reflexões dos participantes, principalmente dos alunos 

do Curso de Música - licenciatura e bacharelado - , 

mestrandos e doutorandos do ECCO, que serão nosso 

público principal. As atividades acontecerão no período 

vespertino e se estenderão ao período noturno. A 

programação dos três dias está dividida entre palestra, 

mesa-redonda, mini-cursos e apresentações musicais . O 

evento será encerrado com um momento musical.  



 

 

TÍTULO: APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR 
QUILOMBOLA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação 

COORDENADOR: CANDIDA SOARES DA COSTA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Trata-sede um curso de extensão/aperfeiçoamento 

sobre relações raciais e educação, que visa desenvolver 

formação continuada aos profiss ionais da educação que 

atuam em escolas quilombolas, subsidiando-os, no que 

diz respeito à compreensão sobre as especificidades da 

educação escolar quilombola em consonância às 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Escolar Quilombola na Educação Básica. Tem como meta 

ofertar 100 vagas, destinando-se 100 das vagas a 

membros de organizações de movimentos sociais, 

particularmente às do movimento negro. O curso será 

desenvolvido em modalidade presencial.  



 

 

TÍTULO: ARTE PÓS-DESCARTE QUINTA EDIÇÃO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação 

COORDENADOR: DARCI SECCHI 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O Projeto que se iniciou em 2012 está na quinta edição 

e busca articular as atividades educacionais com o 

domínio de técnicas de produção artesanais. Neste ano, 

o projeto dará ênfase à Pintura enquanto uma 

estratégia didática. O tema a ser desenvolvido serão as 

Aves do Pantanal. Cada cursista fará o estudo acerca de 

uma espécie de ave e sua relação com o ambiente 

pantaneiro. Em seguida fará a sua pintura e decoração 

de um totem sobre o qual será exposto o seu trabalho. 

Procura também a articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão, por meio da realização do curso de formação. 

A partir da pesquisa sobre as respectivas espécies será 

realizada a pintura com as informações da ave. Ao  final 

haverá exposição das produções em frente ao DCE.  



 

 

TÍTULO: ASPECTOS DO ENSINO DE BANDAS DE MARCHA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: EDA DO CARMO RAZERA PEREIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Este projeto tem como objetivo preparar alunos e ex- 

alunos da UFMT para assumir projetos de bandas em 

escolas públicas e projetos sociais, assim como 

professores já atuantes em projetos de bandas, porém 

sem formação superior em música, proporcionando um 

melhor desenvolvimento e aprimoramento das técnicas 

marciais e musicais no meio de bandas de marcha. Para 

proporcionar um conhecimento e vivência no meio de 

bandas, serão realizadas aulas teóricas e práticas duas 

vezes na semana, sendo utilizados instrumentos de 

bandas tanto percussivos quanto melódicos para o 

desenvolvimento de técnicas instrumentais para os 

professores que assumirão futuramente um projeto de 

banda ou quem já atua em um projeto, porém que não 

tenha formação em música.  



 

 

TÍTULO: CINE DEBATE: A ONDA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Psicologia 

COORDENADOR: VANESSA CLEMENTINO FURTADO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O evento consiste na construção de um espaço de 

debate baseado em assuntos levantados a partir da 

exibição do filme em questão, a saber "A onda". O filme 

foi escolhido por abordar a temática da crescente do 

fascismo e dos discursos totalitários e conversadores no 

atual cenário político e social que vivenciamos. Assim, o 

cine debate proposto se apresenta como uma 

alternativa à demanda por espaços formativos e de 

discussão extraclasse acerca de tal temática.  



 

 

TÍTULO: CLUBE DE LEITURA "HORINHAS DE DESCUIDO" 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: MARIA ELISA RODRIGUES MOREIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O projeto consiste na formação de um Clube de Leitura, 

funcionaria como uma atividade de participação livre, 

aberta a alunos, professores e funcionários dos diversos 

cursos e setores da instituição, os quais seriam 

convidados a se envolver, em sessões quinzenais, de 

duas horas de duração, em atividades centradas na 

leitura literária. Nesta primeira edição seriam propostas 

leituras compartilhadas de narrativas literárias curtas, 

poéticas ou em prosa. Apresento, a seguir, algumas 

sugestões de leitura que podem mobilizar os 

participantes:  • “O operário em construção”, de 

Vinicius de Moraes  • “O retrato ovalado”, de Edgar 

Allan Poe  • “Casa tomada”, de Julio Cortázar  • “A filha 

da solidão”, de Mia Couto  • “Os sapatos rotos”, de 

Natalia Ginzburg  • “Botão de Rosa”, de Murilo Rubião  

• “Sentimento do mundo”, de Carlos Drummond de 

Andrade  • “Amor”, de Clarice Lispector  



 

 

TÍTULO: COLÓQUIO EDUCAÇÃO MUSICAL E INCLUSÃO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: EDA DO CARMO RAZERA PEREIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Conjunto articulado de projetos e outras ações de 

extensão (cursos, eventos, prestação de serviços),  

integrando as ações de extensão, pesquisa e ensino da 

Faculdade de Comunicação e Artes.  



 

 

TÍTULO: COMPLEMENTOS EM FARMACOLOGIA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Básicas em Saúde 

COORDENADOR: DOMINGOS TABAJARA DE OLIVEIRA MARTINS 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Farmacologia constitui a base da terapêutica atual. O 

conhecimento técnico sobre os fármacos, sua ação, 

atuação, reações que podem ocasionar. A Farmacologia 

deve ser do conhecimento de todos os profissionais da 

saúde e, no caso do médico, irá ajudar a compreender o 

funcionamento dos fármacos, as reações adversas 

possíveis e a terapia farmacológica correta.O 

profissional de Medicina é aquele que está em contato 

direto com o paciente e a prescrição de medicamentos é 

uma atribuição do médico. Pretende-se que os 

estudantes de medicina conheçam o processo de 

evolução do estudo dos medicamentos, per cebendo os 

métodos científicos que suportam a farmacologia e a 

distinguem do empirismo. Os estudantes deverão 

compreender os mecanismos gerais de ação dos 

fármacos, bem como o seu ciclo geral no organismo, e os 

fatores que condicionam a variabilidade indiv idual e 

interindividual na resposta aos fármacos.  



 

 

TÍTULO: COMUNIDADE DE LEITORES 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ensino e Organização Escolar 

COORDENADOR: ANA LUCIA NUNES DA CUNHA VILELA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Entendendo a importância de o professor ser leitor para 

ser formador de alunos leitores, realizamos uma 

pesquisa de campo, na Universidade Federal de Mato 

Grosso (UFMT), campus de Cuiabá, no ano de 2016, em 

que foi constatado que menos de 50% dos acadêmicos 

do curso de pedagogia são leitores. Reconhecendo a 

responsabilidade da universidade na formação de 

professores leitores, especificamente no curso de 

pedagogia, e visando contribuir para o desenvolvimento 

desses discentes propomos então, o presente projeto da 

formação de uma comunidade de leitores constituída 

por professores da educação básica e alunos do curso de 

Pedagogia, da UFMT, que se reunirão para dialogar e 

compartilhar sobre obras da literatura clássica 

universal. Nessas reuniões os membros compartilham 

mais do que interesse literário, partilham também 

gostos, práticas, expressões, enfim o gosto e a 

necessidade da leitura. Optamos, inicialmente, pela 

literatura clássica porque essas obras abordam questões 

centrais da vida das pessoas e, por isso, permanecem 

por tanto tempo; e porque isso rompe com as barre iras 

elitistas culturais, que tem considerado a literatura 

clássica um patrimônio de determinados grupos sociais. 

Democratiza-se, assim, o acesso à cultura para todas as 

pessoas e principalmente, contribuindo para a formação 

de professores leitores de literatura, que possam 

constituir comunidades de leitores em seus ambientes 

de trabalho.  



 

 

TÍTULO: CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO 
CONTINUADA DE PROFESSORES: UMA 
PARCERIA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
E A ESCOLA SOUZA BANDEIRA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Educação Física 

COORDENADOR: ANA CARRILHO ROMERO GRUNENNVALDT 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: A proposta se constitui na ação conjunta entre a 

Faculdade de Educação Física - Universidade Federal de 

Mato Grosso e a Escola Estadual Souza Bandeira na 

formação continuada dos professores de Educação Física 

e dos professores regentes do ensino fundamental. Tem 

como objetivo promover ações orientadas para a 

formação continuada de professores com ênfase nos 

problemas levantados na prática cotidiana do 

magistério, bem como estabelecer ações integradas com 

os professores da área de linguagens na perspectiva da 

constituição de um planejamento coletivo. Para as 

interações com os sujeitos integrantes da escola e o 

grupo de trabalho da UFMT serão utilizados seguint es 

instrumentos: narrativas dos professores da escola, 

oficinas com temáticas definidas pelo grupo de trabalho 

e registros dos encontros promovidos.  



 

 

TÍTULO: CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO 
CONTINUADA DE PROFESSORES: UMA 
PARCERIA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
E A ESCOLA SOUZA BANDEIRA - ETAPA II 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Educação Física 

COORDENADOR: ANA CARRILHO ROMERO GRUNENNVALDT 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: A proposta se constitui na ação conjunta entre a 

Faculdade de Educação Física - Universidade Federal de 

Mato Grosso e a Escola Estadual Souza Bandeira na 

formação continuada dos professores de Educação Física 

e dos professores regentes do ensino 

fundamental(segunda etapa). Tem como objetivo 

promover ações orientadas para a formação continuada 

de professores com ênfase nos problemas levantados na 

prática cotidiana do magistério, bem como estabelecer 

ações integradas com os professores da área de 

linguagens na perspectiva da constituição de um 

planejamento coletivo. Para as interações com os 

sujeitos integrantes da escola e o grupo de trabalho da 

UFMT serão utilizados seguintes instrumentos: 

narrativas dos professores da escola, oficinas com 

temáticas definidas pelo grupo de trabalho e registros 

dos encontros promovidos.  



 

 

TÍTULO: CÓPIA DE CÓPIA DE CÓPIA DE CURSOS DE 
LÍNGUA ESPANHOLA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: LUCY MIRANDA DO NASCIMENTO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O programa de Extensão do Instituto de Linguagens 

oferece atividades de extensão de caráter acadêmico -

científico, nas suas áreas de conhecimento, a saber: 

Espanhol, Inglês, Francês, Libras e Português, visando 

atender à demanda da comunidade. Compreende duas 

linhas de ação: prática de ensino das licenciaturas e 

outras propostas. Tem como objetivo primeiro a 

indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e a 

extensão. Espera-se que ao final de cada etapa, o 

concluinte possa adquirir as competências previstas 

para cada nível de língua estrangeira para uso 

profissional (trabalho ou acadêmico), viagem ou 

aperfeiçoamento de língua portuguesa para fins 

profissionais ou pessoais.  



 

 

TÍTULO: CURSO DE AUTOCAD 2D PARA UTILIZAÇÃO NA 
INDÚSTRIA. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Arquitetura e Urbanismo 

COORDENADOR: MAURICIO GUIMARAES DE OLIVEIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Curso do software Autodesk AutoCAD 2015 para 

funcionários da indústria "Sharewood", como parte do 

programa "LAB.AU - Laboratório de Arquitetura e 

Urbanismo" e do projeto de parceria com a referida 

indústria (210220170859571592) que integra a doação 

de equipamento fresadora CNC para o departamento de 

Arquitetura e Urbanismo. 



 

 

TÍTULO: CURSO DE EXTENSÃO DE LIBRAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: TATIANNE FERNANDA LOPES HARDOIM 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O programa de Extensão do Instituto de Linguagens 

oferece atividades de extensão de caráter acadêmico -

científico, nas suas áreas de conhecimento, a saber: 

Espanhol, Inglês, Francês, Libras e Português, visando 

atender à demanda da comunidade. Compreende duas 

linhas de ação: prática de ensino das licenciaturas e 

outras propostas. Tem como objetivo primeiro a 

indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e a 

extensão. Espera-se que ao final de cada etapa, o 

concluinte possa adquirir as competências previstas 

para cada nível de língua estrangeira para uso 

profissional (trabalho ou acadêmico), viagem ou 

aperfeiçoamento de língua portuguesa para fins 

profissionais ou pessoais.  



 

 

TÍTULO: CURSO DE REALIDADE BRASILEIRA CUIABÁ MT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Enfermagem 

COORDENADOR: ROSA LUCIA ROCHA RIBEIRO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O 1º Curso Realidade Brasileira - MT tem como objetivo 

a formação de estudantes e lideranças dos movime ntos 

sociais populares de Mato Grosso com foco na formação 

sobre a realidade brasileira a partir dos seus principais 

pensadores, resgatando os valores, a identidade e 

cultura do povo brasileiro. Os Cursos sobre a realidade 

brasileira tem sido realizados desde 2001 em vários 

estados brasileiros e nasceu da percepção da 

necessidade de se retomar a formação de 

quadros/militantes de forma mais sistemática, se voltar 

a pensar o Brasil e o Projeto Popular, a viabilidade do 

Brasil nação, suas potencialidades, sua história, cultura, 

a formação histórica, social, cultural e econômica do seu 

povo. As atividades de formação são centrais no 

projeto, sendo que estas serão organizadas em 9 

módulos, desenvolvidos em finais de semana. Em cada 

um dos módulos haverá um educador assessor que 

apoiará os estudos e discussões. Em Mato Grosso o 

projeto oferecerá 150 vagas dirigidas a estudantes, 

professores, lideranças comunitárias, sindicais e de 

movimentos sociais populares. Espera-se que o curso 

contribua para a formação dos estudantes e para uma 

melhoria da ação dos movimentos sociais, por tornarem 

os militantes mais capacitados para a realização de 

diagnósticos das questões setoriais e regionais, ao 

mesmo tempo, que permite o entendimento das causas 

dos problemas da realidade geral. O curso possibilita a 

compreensão da realidade para além dos desafios de 

cada movimento.  



 

 

TÍTULO: CURSO DE STATA – NOÇÕES BÁSICAS DE 
ELABORAÇÃO DE DADOS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Contábeis 

COORDENADOR: RENILDES OLIVEIRA LUCIARDO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O campo de publicação acadêmicas em Ciências 

contábeis passa por um momento de se instrumentalizar 

baseando-se em uma analise estatísticas dos fatos. O 

presente curso tem o o objetivo de demonstrar aos 

discentes como funciona e procede o sistema STATA de 

análise de dados, desde a importação da base de dados 

do Excel para o STATA, a criação do comando “.do”, no 

qual encontra todas as regras e comandos a serem 

criados. Também será feito uma orientação sobre a 

forma de preparação de uma base de dados, meios de 

extração e estruturação da base em Excel antes de 

qualquer fato. O intuito é estimular nosso discentes a 

elaborar novas pesquisas, com um certo nível de 

qualidade, que possa ser publicado em revistas bem 

conceituadas no CAPES.  



 

 

TÍTULO: CURSO DE TECNOLOGIAS NO TRATAMENTO DE 
FERIDAS CRÔNICAS E ESTOMIAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Enfermagem 

COORDENADOR: MARIA CRISTINA GUIMARO ABEGAO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O Curso de Tecnologias no tratamento de feridas  e 

estomias tem como propósito atualizar os Profissionais 

de Enfermagem , o Enfermeiro e acadêmicos de 

enfermagem sobre diversas tecnologias disponibilizadas 

para o tratamento de feridas, assim como 

instrumentalizar esses profissionais a indicar, 

prescrever o produto adequado para diferentes lesões.  



 

 

TÍTULO: CURSO SHUTTLE TIME DE BADMINTON PARA 
ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Teoria e Fundamentos em Educação 

Física 

COORDENADOR: LAYLA MARIA CAMPOS ABURACHID 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: A proposta do Curso Shuttle Time de Badminton para 

estudantes de educação física de aloja na área da 

educação, pois está intimamente ligada à formação e 

qualificação de recursos humanos com cooperação 

interinstitucional e internacional na área de educação 

no desporto. Assim, pretende-se ofertar um curso 

chancelado pela Federação Mundial de Badminton, 

seguindo a aplicação e avaliação dos módulos ofertados 

por esta instituição.  



 

 

TÍTULO: CURSOS DE EXTENSÃO DE LÍNGUA FRANCESA 
2017/1 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: JACQUELINE NUNES BRUNET 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O programa de Extensão do Instituto de Linguagens 

oferece atividades de extensão de caráter acadêmico -

científico, nas suas áreas de conhecimento, a saber: 

Espanhol, Inglês, Francês, Libras e Português, visando 

atender à demanda da comunidade. Compreende duas 

linhas de ação: prática de ensino das licenciaturas e 

outras propostas. Tem como objetivo primeiro a 

indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e a 

extensão. Espera-se que ao final de cada etapa, o 

concluinte possa adquirir as competências previstas 

para cada nível de língua estrangeira par a uso 

profissional (trabalho ou acadêmico), viagem ou 

aperfeiçoamento de língua portuguesa para fins 

profissionais ou pessoais.  



 

 

TÍTULO: CURSOS DE EXTENSÃO DE LÍNGUA FRANCESA 
2017/2 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: JACQUELINE NUNES BRUNET 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O programa de Extensão do Instituto de Linguagens 

oferece atividades de extensão de caráter acadêmico -

científico, nas suas áreas de conhecimento, a saber: 

Espanhol, Inglês, Francês, Libras e Português, visando 

atender à demanda da comunidade.  Compreende duas 

linhas de ação: prática de ensino das licenciaturas e 

outras propostas. Tem como objetivo primeiro a 

indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e a 

extensão. Espera-se que ao final de cada etapa, o 

concluinte possa adquirir as competências previstas 

para cada nível de língua estrangeira para uso 

profissional (trabalho ou acadêmico), viagem ou 

aperfeiçoamento de língua portuguesa para fins 

profissionais ou pessoais.  



 

 

TÍTULO: CURSOS DE EXTENSÃO DE LÍNGUA FRANCESA 
2018/1 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: JACQUELINE NUNES BRUNET 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Trata-se de Programa criado para atender as demandas 

da comunidade intra e extra universitária, quanto ao 

estudo das línguas estrangeiras. Compreende duas 

linhas de ação: prática de ensino das licenciaturas e 

outras propostas relacionadas às áreas afins. Tem como 

objetivo primeiro a indissociabilidade entre o ensino, 

pesquisa e a extensão. Este programa prevê, para o 

biênio 2018-2019, a oferta de atividades de extensão de 

caráter acadêmico-científico, nas áreas de conhecimento 

a saber: Espanhol, Inglês, Francês, Libras, ASL, Libras - 

tradução e interpretação, Português - gramática 

normativa e Alemão.  



 

 

TÍTULO: CURSOS DE LÍNGUA ESPANHOLA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: LUCY MIRANDA DO NASCIMENTO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O programa de Extensão do Instituto de Linguagens 

oferece atividades de extensão de caráter acadêmico -

científico, nas suas áreas de conhecimento, a saber: 

Espanhol, Inglês, Francês, Libras e Português, visando 

atender à demanda da comunidade. Compreende duas 

linhas de ação: prática de ensino das licenciaturas e 

outras propostas. Tem como objetivo primeiro a 

indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e a 

extensão. Espera-se que ao final de cada etapa, o 

concluinte possa adquir ir as competências previstas 

para cada nível de língua estrangeira para uso 

profissional (trabalho ou acadêmico), viagem ou 

aperfeiçoamento de língua portuguesa para fins 

profissionais ou pessoais.  



 

 

TÍTULO: CURSOS DE LÍNGUA ESPANHOLA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: LUCY MIRANDA DO NASCIMENTO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O programa de Extensão do Instituto de Linguagens 

oferece atividades de extensão de caráter acadêmico -

científico, nas suas áreas de conhecimento, a saber: 

Espanhol, Inglês, Francês, Libras e Português, visando 

atender à demanda da comunidade. Compreende duas 

linhas de ação: prática de ensino das licenciaturas e 

outras propostas. Tem como objetivo primeiro a 

indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e a 

extensão. Espera-se que ao final de cada etapa, o 

concluinte possa adquirir as competências previstas 

para cada nível de língua estrangeira para uso 

profissional (trabalho ou acadêmico), viagem ou 

aperfeiçoamento de língua portuguesa para fins 

profissionais ou pessoais.  



 

 

TÍTULO: CURSOS DE LÍNGUA INGLESA 2017/2 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: HILCE MARIA ARAUJO MENDONCA DE CARVALHO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O programa de Extensão do Instituto de Linguagens 

oferece atividades de extensão de caráter acadêmico -

científico, nas suas áreas de conhecimento, a sa ber: 

Espanhol, Inglês, Francês, Libras e Português, visando 

atender à demanda da comunidade. Compreende duas 

linhas de ação: prática de ensino das licenciaturas e 

outras propostas. Tem como objetivo primeiro a 

indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e a 

extensão. Espera-se que ao final de cada etapa, o 

concluinte possa adquirir as competências previstas 

para cada nível de língua estrangeira para uso 

profissional (trabalho ou acadêmico), viagem ou 

aperfeiçoamento de língua portuguesa para fins 

profissionais ou pessoais.  



 

 

TÍTULO: DESIGN THINKING 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Administração 

COORDENADOR: ANNA ELIZABETH TAVARES DE ARAUJO FREITAS 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Muitas situações enfrentadas por gestores envolvem 

problemas mal definidos e complexos. Neste contexto, o 

raciocínio analítico é insuficiente. Para GLEN et al. 

(2014) a abordagem do Design Thinking complementa a 

abordagem racional-analítica e vem sendo usadas em 

algumas escolas de administração para ajudar seus 

alunos a serem mais inovadores.   Ao longo de décadas 

os designers desenvolveram estratégias e ferramentas 

que integram o que é desejável do ponto de vista do 

usuário com a viabilidade econômica e tecnológica 

(BROWN, 2010). A perspectiva de Design incorpora esses 

métodos e técnicas assim como os processos cognitivos 

usados por designers para resolver problemas (GLEN et 

al., 2014). Este projeto de extensão tem o objetivo 

apresentar a teoria e prática do Design Thinking aos 

discentes de administração da UFMT.  



 

 

TÍTULO: DIÁLOGOS ENTRE UNIVERSIDADE E ESCOLA 
PÚBLICA: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA 
INGLESA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: ANA ANTONIA DE ASSIS PETERSON 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Este projeto tem como objetivo desenvolver diferentes 

tipos de ação, envolvendo professores de escola 

pública, alunos de Letras e pesquisadores de Língua 

Inglesa do Estado de Mato Grosso, por meio da 

Universidade Federal de Mato Grosso em parceria com a 

Associação dos Professores de Língua Inglesa do Estado 

de Mato Grosso (APLIEMT), fundada em 22/11/1997, 

com sede no Instituto de Linguagens, Departamento de 

Letras, área de língua inglesa. Neste ano, acontecerá o 

XX EPI (Encontro dos Professores de Inglês), cujo tema 

será “Práticas Translíngues na Sala de Aula”, ou seja, 

como o trabalho de ensino de línguas e do uso de 

linguagem é fundamental a relação e interação e ntre 

indivíduos. O início do planejamento e organização do 

evento começa a partir de 10 de maio de 2017. Os 

trabalhos apresentados no evento serão publicados nos 

III Anais Eletrônicos do XX EPI, após submissão à e 

análise da comissão científica. A publicaç ão dos ANAIS 

está prevista para abril de 2018.  Neste ano, o encontro 

será realizado na UFMT, nos dias 25 e 26 de agosto. Os 

certificados serão emitidos pela Coordenação de 

extensão da UFMT e entregues ao término do evento. 

Além disso, será também elaborado e publicado a 

edição de número 22 do jornal APLIEMT Newsletter. 

Espera-se com este evento estreitar cada vez mais os 

laços entre a universidade e a escola pública alçando os 

professores das escolas como agentes de suas ações, em 

que eles possam não apenas entrar em contato com 

novas teorias de aprendizagem e de ensino, mas 

também divulgar suas práticas e questões relacionadas 

ao seu contexto escolar. Ainda dentro do evento XX EPI 



será realizado o VII Fórum dos Professores de Escola 

Pública. 



 

 

TÍTULO: DIREITO NAS ESCOLAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Direito 

COORDENADOR: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O projeto objetiva que os secundaristas envolvidos 

possam construir conhecimento emancipatório, o qual 

fortalecerá a participação ativa deles na sociedade.  



 

 

TÍTULO: EDUCAÇÃO, POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL 
(EPDS) 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ensino e Organização Escolar 

COORDENADOR: MARCOS MACEDO FERNANDES CARON 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Formar, em nível de aperfeiçoamento, na temática da 

Educação, Pobreza e Desigualdade Social,  profissionais 

da educação básica (gestores escolares, professores, 

coordenadores pedagógicos, técnicos em educação) e 

outros envolvidos com políticas sociais que estabelecem 

relações com a educação para a compreensão das 

políticas públicas de combate à pobreza e, 

consequentemente, da necessidade de romper com 

práticas escolares que reforçam a condição de pobreza e 

reproduzam as desigualdades sociais  



 

 

TÍTULO: EVENTO COMEMORATIVO DIA DO CONTADOR 
2017 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Contábeis 

COORDENADOR: VARLINDO ALVES DA SILVA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: TRATA-SE DE UM EVENTO SIGNIFICATIVO "DIA DO 

CONTADOR", VOLTADO AO OBJETIVO PRINCIPAL DO 

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS QUE FORMA  ESSE 

PROFISSIONAL HÁ 46 ANOS DE SUA EXISTENCIA  



 

 

TÍTULO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EAD 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: ROBERTO BENEDITO DE OLIVEIRA PEREIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Cada vez mais, as tecnologias fazem parte de nossas 

vidas, qualquer que seja a atividade profissional, onde 

quer que estejamos. Inúmeras pesquisas avança m nesta 

direção, revelando o uso das mesmas têm potencial para 

dinamizar o processo de ensino-aprendizagem na 

medida em que são adequadamente empregadas.    

Pensando nisso, buscamos desenvolver o Curso de 

Formação de Professores em EaD, por meio da 

ferramenta Moodle, tendo como foco as funcionalidades 

e recursos disponíveis na visão de uso como professor, 

isso permitirá que o Cursista inscrito no Curso atue 

como professor na modalidade EaD.    Com uma carga 

horária de estudo de 40 horas, o conteúdo é dividi do em 

sete unidades: UNIDADE I - Ser Professor; UNIDADE II - 

“PROFESSOR” ONLINE ;  UNIDADE III – Competências ; 

UNIDADE IV - Atividades Docentes ; UNIDADE V - 

Recursos de Apresentação de Conteúdo e Configuração ; 

UNIDADE VI - Ferramentas e Estratégias Didáticas ; 

UNIDADE VII - Avaliação Online.  Todos esses conteúdos 

e recursos disponibilizados no decorrer do curso 

possibilitam a construção de conhecimento pelo aluno 

por meio da concepção de ambientes virtuais de 

aprendizagem, além disso, deve proporcionar uma 

aprendizagem colaborativa, interativa e autônoma.  



 

 

TÍTULO: GESTÃO ESTRATÉGICA EM VENDAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Administração 

COORDENADOR: CECILIA ARLENE MORAES 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Desenvolvimento de liderança, por meio de 

competências técnicas de gestão e comportamental, na 

perspectiva de visão sistêmica integrada e estratégica 

na condução de trabalho em time, para a formação de 

equipes de vendas motivadas e resilientes, para atuação 

na área comercial e atendimento ao público.  



 

 

TÍTULO: GRUPO DE EXTENSÃO E DIFUSÃO DA ANÁLISE 
DO COMPORTAMENTO (GEDAC): ATUAÇÕES 
COLABORATIVAS NA COMUNIDADE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Psicologia 

COORDENADOR: VIRGINIA CORDEIRO AMORIM 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O Grupo de Extensão e Difusão da Análise do 

Comportamento (GEDAC), da Universidade Federal de 

Mato Grosso (UFMT), busca difundir a Análise do 

Comportamento (AC) através do debate de diversos 

temas sob a ótica dessa área do conhecimento e práticas 

junto à comunidade no cenário mato-grossense, 

contando com a participação de alunos de graduação, 

professores, profissionais e demais interessados de 

diversas áreas.  Para tanto, o presente projeto de 

extensão propõe a realização de duas ações: (1) um 

Curso de Difusão da Análise do Comportamento, visando 

promover o estudo sobre a filosofia, ciência e práticas 

da Análise do Comportamento, através de módulos 

quinzenais que abordam temas variados, e que 

acontecem no Instituto de Educação (IE), no Campus 

Cuiabá da UFMT, e (2) a realização de Oficinas de 

Orientação Profissional, que buscam oferecer o serviço 

de orientação profissional, focado na escolha de uma 

profissão por estudantes que estejam cursando o ensino 

médio em escolas públicas e participando do projeto de 

curso pré-vestibular “Pró-Enem” na UFMT. Neste 

sentido, a perspectiva de orientação profissional que 

buscamos adotar neste projeto, com contribuições da 

Psicologia Comportamental, considera que esta 

atividade, para além do auxílio no processo de escolha 

de uma profissão, consiste em um processo educacional 

que permite ao adolescente ampliar sua percepção 

sobre si mesmo, sobre o mundo do trabalho e seu papel 

enquanto sujeito histórico. O projeto será realizado nas 

salas de aula da UFMT em que ocorrem as aulas do Pró -

Enem. Ao longo do projeto, serão formados três grupos, 



com realização de 09 oficinas em cada grupo. A s oficinas 

serão divididas em três grandes momentos: 1) reflexões 

sobre o mundo do trabalho, com exibição de 

filmes/documentários e realizadas discussões sobre a 

temática; 2) escolha profissional, no qual serão 

exploradas as temáticas de autoconhecimento, 

conhecimento sobre as profissões e integração dessas 

informações para facilitar escolha profissional; 3) e 

informações sobre as políticas públicas de ingresso e 

permanência no ensino superior, em que serão 

apresentadas informações sobre ações afirmativas d as 

universidades federais e estaduais, assistência 

estudantil e vivência acadêmica nessas instituições. Ao 

final, espera-se que os participantes apresentem uma 

visão crítica sobre o mundo do trabalho, conheçam as 

políticas públicas de inserção e permanênci a no ensino 

superior e façam uma escolha profissional mais próxima 

de seus valores/interesses pessoais.  



 

 

TÍTULO: GRUPO ETOS - ESTUDOS E AÇÕES SOBRE 
TRABALHO OPRESSÕES E ONTOLOGIA DO SER 
SOCIAL 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Serviço Social 

COORDENADOR: PAULO WESCLEY MAIA PINHEIRO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O Grupo de Estudos sobre Trabalho Opressões e 

Ontologia do Ser Social é uma iniciava que existe desde 

2015 objetivando proporcionar ações de caráter 

extensionista, proporcionando espaços de estudo para 

além da sala de aula, sem necessariamente ser um 

conteúdo com vinculação à pesquisa e que proporcione 

um processo formativo para profissionais que estão 

distantes da universidade, debatendo coletivamente 

obras clássicas e contemporâneas sobre o binômio 

exploração-opressão na sociedade de classes, a tessitura 

entra a dinâmica da produção e reprodução social e 

dimensão do trabalho como categoria ontológica.  



 

 

TÍTULO: HORTINHA FELIZ 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Solos e Engenharia Rural 

COORDENADOR: GLAUCIA MIRANDA RAMIREZ 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Este programa é uma ação socioeducativa que envolve a 

interação entre comunidade acadêmica e a comunidade 

regional. Promove o desenvolvimento de atividades 

sociais através da implantação de hortas orgânicas que 

nesse contexto é vista como um laboratório vivo para 

práticas da ciência e desenvolvimento social.  



 

 

TÍTULO: III ENCONTRO DE ESTÁGIO CURRICULAR 
SUPERVISIONADO EM GEOGRAFIA: DIÁLOGO 
ENTRE UNIVERSIDADE E ESCOLA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Geografia 

COORDENADOR: MARCIA AJALA ALMEIDA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O projeto de extensão “III Encontro de Estágio 

Curricular Supervisionado em Geografia: Diálogo entre 

Universidade e Escola” visa aproximar universidade e 

escola por meio de atividades de extensão articuladas 

às de ensino e pesquisa. Isso acontece mediante a 

realização das disciplinas curriculares de “Estágio 

Curricular Supervisionado I” e “Estágio Curricular 

Supervisionado III” no semestre de 2017/1. 

Caracterizado pela metodologia da ação colaborativa, 

este projeto realiza-se na parceria entre: o Laboratório 

de Ensino de Geografia – LEGEO e o Núcleo de Estudos e 

Pesquisa em Formação Docente, Saberes e Práticas de 

Ensino de Geografia – NUPEGEO-UFMT, que tem como 

tema central as percepções do ensino de Geografia na 

educação básica e as relações do estágio 

supervisionado; a docência e a escola e o papel social 

das atividades e estabelecimentos acadêmicos do curso 

de Licenciatura em Geografia do campus universitário da 

UFMT. 



 

 

TÍTULO: III PROMOVEAD -  EDUCAÇÃO ABERTA E A 
DISTÂNCIA EM UMA PERSPECTIVA 
INSTITUCIONAL E DE COMUNICAÇÃO EM REDE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Secretaria de Tecnologia Educacional 

COORDENADOR: FATIMA MARIA PONTES PIRES 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O III PromovEAD é promovido pela Secretaria de 

Tecnologia Educacional (Setec) da Universidade Federal 

de Mato Grosso e Associação Universidade em Rede 

(UniRede). O evento será realizado nos dias 2 e 3 de 

Agosto de 2017, no Auditório da Secretaria de 

Tecnologia Educacional da Universidade Federal de 

Mato Grosso, em Cuiabá, Mato Grosso. O PromovEAD 

tem por objetivo abordar a importância da comunicação 

institucional para a divulgação da educação pública 

aberta e a distância no país, dentro e fora das 

instituições de ensino público, por meio de atividades 

como conferências, mesas-redondas, debates e 

apresentação de trabalhos  O PromovEAD é um espaço 

para troca de conhecimento entre profissionais da área 

de comunicação, dirigentes, colaboradores de 

secretarias e centros de educação aberta e a distância 

de instituições públicas de ensino superior (licenciatura, 

bacharelado e tecnológicos) e de instituições públicas 

de ensino que ofertam cursos técnicos (nível médio 

profissionalizante) a distância.  



 

 

TÍTULO: III SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
ALIMENTOS - III SECITA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Alimentos e Nutrição 

COORDENADOR: CLEISE DE OLIVEIRA SIGARINI SANDER DE SOUZA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O curso de Graduação em Ciência e Tecnologia de 

Alimentos da Faculdade de Nutrição (FANUT) da 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Campus 

de Cuiabá, promoverá entre os dias 28 de junho a 01 de 

julho de 2017, a III Semana de Ciência e Tecnologia de 

Alimentos (III SeCiTA). A III SeCiTA é mais um passo para 

consolidar o evento, de modo a torná-lo aglutinador de 

diferentes segmentos interessados na área de Ciência e 

Tecnologia de Alimentos, independente da formação 

acadêmica ou do setor de atividade. Tendo em vista o 

constante crescimento do setor agropecuário no Brasil, 

principalmente no que tange à produção e/ou 

industrialização de alimentos, o tema principal do 

evento versará sobre a “Ciência de Alimentos e 

Sustentabilidade”. Nessa edição, o evento contemplará 

palestras, mesas redondas, mini cursos e apresentação 

de trabalhos científicos. Nesse enfoque, a III SeCiTA 

reunirá profissionais, pesquisadores e estudantes da 

área de Alimentos e de áreas correlatas, além de 

representantes do setor industrial, demonstrando casos 

de sucesso, bem como suas atuais demandas; de forma a 

interagir, visando a reflexão e a discussão do papel da 

sustentabilidade em todos os segmentos da cadeia 

produtiva do alimento.   Palavras-chave: 

Desenvolvimento sustentável, Ciência e Tecnologia de 

Alimentos, Semana Científica.  



 

 

TÍTULO: INICIAÇÃO A LEITURA E A ESCRITA DE TEXTOS 
ACADÊMICOS AOS DISCENTES DO CURSO DE 
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Economia 

COORDENADOR: JOAO PAULO DE AZEVEDO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O presente curso  objetiva iniciar aos discentes do curso 

de Ciências Econômicas da Faculdade de Economia, 

Campus Cuiabá, a leitura e a escrita destes textos 

acadêmicos: resumo, resenha crítica e dissertativo -

argumentativo. Primeiro passo.  Vamos propor aos 

discentes fazer uma leitura a partir do parágrafo do 

texto em busca de  encontrar a ligação, a relaç ão e os 

nexos que se estabelecem entre os períodos e outros 

parágrafos que compõem  os elementos (marcas textuais 

da coesão) da superfície textual  bem como evidenciar  

os elementos subjacentes (marcas textuais da coerência)  

à superfície textual  que veiculam os sentidos e os 

argumentos no texto.   A partir daí fazer a diferença 

entre compreensão e interpretação dos elementos 

textuais. Segundo passo. Os discentes serão estimulados 

a escrever a partir do parágrafo e de técnicas textuais 

estes  gêneros textuais: resumo, resenha crítica e 

dissertativo-argumentativo.  A abordagem para leitura e 

a escrita nesse curso é da perspectiva 

sociointeracionista e microtextualidade que são 

vertentes da Linguística textual norte -americana e 

francesa. Utilizaremos os textos para leitura e a escrita 

textos acadêmicos da área da Economia, por exemplo, 

Teoria econômica e economia ecológica.  



 

 

TÍTULO: INOVAÇÃO BASEADA EM DESAFIOS 2017-1 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Administração 

COORDENADOR: ANNA ELIZABETH TAVARES DE ARAUJO FREITAS 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O projeto tem o objetivo de desenvolver a inovação nas 

organizações participantes por meio da geração de 

ideias pelos discentes de administração da UFMT. Além 

do objetivo mencionado também se espera aprimorar 

competências e habilidades relacionadas à inovação nos 

discentes. Para definir e articular a importância 

estratégica dos problemas será usado o modelo 

proposto por Spradlin (2012). O Ambiente virtual de 

Aprendizagem (AVA) da UFMT será adotado como 

plataforma virtual para o projeto possibil itando que os 

discentes submetam as suas proposições de soluções.  



 

 

TÍTULO: INTRODUÇÃO À TOPOLOGIA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Matemática 

COORDENADOR: DJEISON BENETTI 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O desenvolvimento desta atividade visa a apresentação 

de conceitos importantes de Matemática, mais 

precisamente aqueles que envolvem a área da 

Geometria conhecida como Topologia. De maneira geral, 

enquanto a Geometria Elementar (estudada em um 

curso de Licencitaura em Matemática) trabalha com 

grandezas (comprimento, ângulo e área)  que não são 

alteradas por movimentos rígidos, a Topologia (não 

estudada em um curso de Licenciatura em Matemática) 

é o ramo da Geometria que trabalha com as 

propriedades topológicas das figuras, isto é, a 

continuidade, a dimensionalidade, a conexidade, a 

compacidade e a orientabilidade. A proposta aqui, 

portanto, é apresentar os conceitos básicos de 

Topologia.  



 

 

TÍTULO: IV ESCOLA DE QUÍMICA UFMT/UFSC/UFMG 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Química 

COORDENADOR: MICHELLE FERNANDA BRUGNERA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O Evento IV Escola de Química UFMT/UFSC/UFMG, 

promovido pelas coordenações de Ensino de Graduação 

dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Química e 

do Programa de Pós-Graduação em Química da UFMT em 

cooperação com o PPGQ da UFSC e da UFMG, será 

realizado no período de 23 a 27 de outubro de 2017, na 

cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Contará com a 

participação de pesquisadores renomados na área da 

Química, que ministrarão palestras e minicursos. O 

evento tem caráter nacional, e tem com um dos 

objetivos estreitar as relações entre a comunidade, a 

graduação e a pós-graduação. O evento ainda contará 

com apresentações orais e de uma sessão de pôsteres 

dos mestrandos do PPGQ-UFMT e dos alunos de 

Iniciação Científica e Iniciação a Docência. Além de 

popularizar a Química junto à sociedade acadêmica, este 

evento também possibilitará o fortalecimento de uma 

cultura da pesquisa no âmbito do Departamento de 

Química da UFMT, melhorando a qualidade do ensino, 

da pesquisa e da extensão.  



 

 

TÍTULO: LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM AVANÇADA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: SEBASTIANA ALMEIDA SOUZA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O projeto Laboratório de Aprendizagem Avançada, tem 

como objetivo proporcionar o atendimento educacional 

especializado aos estudantes surdos , matricula dos no 

Curso de Letras/Libras da Universidade Federal de Mato 

Grosso, estabelecendo um processo de construção e 

compartilhamento de saberes entre os sujeitos 

envolvidos, numa abordagem interativa/dialógica.Nesse 

laboratório, os participantes desenvolvem at ividades 

que visam uma construção processual do conhecimento, 

através de experimentos de compreensão de conceitos, 

objetivando a aprendizagem da Língua Portuguesa como 

segunda língua. Primordialmente, o Laboratório propõe 

uma prática pautada numa abordagem interativa e 

dialógica, compreendendo o encontro do eu e do outro.  

Esses encontros têm focado a constituição dos sentidos 

dos enunciados, na medida em que surgem as dúvidas, 

as descobertas, os conceitos e as situações de 

aprendizagem, tendo sempre em vista que todos somos 

aprendentes.Ressalta-se que, nesse laboratório, 

pretende-se também a  elaboração de uma metodologia 

que atendam de fato à aprendizagem desses estudantes.  



 

 

TÍTULO: LIBRAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: TATIANNE FERNANDA LOPES HARDOIM 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O programa de Extensão do Instituto de Linguagens 

oferece atividades de extensão de caráter acadêmico -

científico, nas suas áreas de conhecimento, a saber: 

Espanhol, Inglês, Francês, Libras e Português, visando 

atender à demanda da comunidade. Compreende duas 

linhas de ação: prática de ensino das licenciaturas e 

outras propostas. Tem como objetivo primeiro a 

indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e a 

extensão. Espera-se que ao final de cada etapa, o 

concluinte possa adquirir as competências previstas 

para cada nível de língua estrangeira para uso 

profissional (trabalho ou acadêmico), viagem ou 

aperfeiçoamento de língua portuguesa para fins 

profissionais ou pessoais.  



 

 

TÍTULO: LÍNGUA PORTUGUESA PARA ESTRANGEIROS - 
PLE: MULHERES HAITIANAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência 

COORDENADOR: SANDRA JUNG DE MATTOS 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O curso de “Português para Estrangeiros” tem um forte 

impacto social, uma vez que objetiva atuar como uma 

das formas de inserção de estrangeiros no con texto da 

cidade e do país, através não somente do ensino -

aprendizagem da língua, como também para colaborar 

para o conhecimento e compreensão do contexto sócio -

histórico e cultural mato-grossense. Desta experiência 

de extensão, também se envolvem ações de pesquisa, 

com a atuação de alunos do Programa de Pós -graduação 

em Estudos de Linguagem e de alunos da graduação em 

Letras, muitos desses estudantes não possuem e se 

esforçam para manter os estudos no contexto da UFMT. 

Após a criação do curso no ano de 2014, e sua inserção 

da comunidade escolar, surgiram outras demandas com 

escolas públicas do Estado de Mato Grosso com a 

solicitação de cursos na área de ensino-aprendizagem de 

línguas, metodologia, didáticas e contexto escolar. 

Nessa medida, atendemos hoje nas turmas de extensão 

mulheres haitianas e professoras e professoras da rede 

municipal e estadual do estado de Mato Grosso na 

formação e qualificação destes sujeitos. Desse modo, a 

continuidade do curso de Português para Estrangeiros e 

dos cursos de formação e qualificação de professores da 

rede pública é de grande relevância social de 

transformação das práticas de ensino-aprendizagem.    

Palavras-chave: Imigração, Português para estrangeiros, 

Ensino-aprendizagem. 



 

 

TÍTULO: LÍNGUA PORTUGUESA: GRAMÁTICA 
NORMATIVA I 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: LINDINALVA ZAGOTO FERNANDES 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O programa de Extensão do Instituto de Linguagens 

oferece atividades de extensão de caráter acadêmico -

científico, nas suas áreas de conhecimento, a saber: 

Espanhol, Inglês,  Francês, Libras e Português, visando 

atender à demanda da comunidade. Compreende duas 

linhas de ação: prática de ensino das licenciaturas e 

outras propostas. Tem como objetivo primeiro a 

indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e a 

extensão. Espera-se que ao final de cada etapa, o 

concluinte possa adquirir as competências previstas 

para cada nível de língua estrangeira para uso 

profissional (trabalho ou acadêmico), viagem ou 

aperfeiçoamento de língua portuguesa para fins 

profissionais ou pessoais.  



 

 

TÍTULO: LIVRO DO SEMESTRE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Administração 

COORDENADOR: EMILENE ANDREIA CANAL CAETANO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Livro do Semestre é um projeto já utilizado por outras 

instituições de ensino, que tem por objetivo estimular a 

leitura, as discussões entre as diferentes séries e a 

construção de análises interdisciplinares nas atividades 

a serem desenvolvidas pelos docentes. Consiste na 

leitura e discussão de um livro indicado para o 

semestre.        Ao Término do cronograma estipulado 

para a leitura, os professores , cada qual dentro de sua 

própria disciplina tem a possibilidade de elaborar 

atividades que permitam ao aluno desenvolver espírito 

crítico e contextualizar a leitura aos temas trabalhados 

em sala.       A avaliação poderá ser aplicada pelo 

docente e associada às outras avaliações da disciplina. É 

facultativa a leitura e utilização na disciplina.    O livro 

escolhido para esta dinâmica é o livro:  Imagens da 

Organização de Gareth Morgan. O livro é dirigido a 

administradores, executivos, pesquisadores e estud iosos 

das organizações, este livro traz uma contribuição nova 

e fundamental ao abrir perspectivas para a análise de 

mudança organizacional a partir da visão crítica que 

oferece da maior parte das teorias e abordagens até 

hoje utilizadas para explicar os fenômenos que ocorrem 

dentro das corporações de trabalho. A abordagem 

apresentada neste livro deixa claro que as organizações 

são geralmente complexas, ambíguas e repletas de 

paradoxos. Como propõe o autor, "o verdadeiro desafio 

é aprender a lidar com esta complexidade".  Para o 

autor, lidar com esta complexidade acaba gerando o 

benefício de se encontrarem novas maneiras não só de 

organizar, mas também de equacionar e resolver os 

problemas organizacionais.  



 

 

TÍTULO: MATEMÁTICA COM POV-RAY 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Matemática 

COORDENADOR: FREDERICO JOSE ANDRIES LOPES 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Este projeto visa à escrita de um segundo volume acerca 

do uso do software POV-Ray no ensino de geometria 

analítica e álgebra linear e na criação de arte digital.  



 

 

TÍTULO: MELHORIAS DE GESTÃO NO TCE-MT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Secretaria de Tecnologia Educacional 

COORDENADOR: FATIMA MARIA PONTES PIRES 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O projeto em questão será responsável pela 

organização, preparação, supervisão/ monitoramento e 

avaliação, necessárias para a operacionalização de 

projetos ou subprojetos do TCE em parceria com  a UFMT 

no intuito de dar suporte a projetos de melhoria de 

gestão nas diversas áreas do TCE.  



 

 

TÍTULO: MINI CURSO DE AUTOCAD 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Engenharia Elétrica 

COORDENADOR: WALKYRIA KRYSTHIE ARRUDA GONCALVES MARTINS 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica 

da Universidade Federal de Mato Grosso (PET -Elétrica 

UFMT) realiza o Mini Curso AutoCAD destinado aos 

alunos do Curso de Engenharia Elétrica. O curso terá 

carga horária de 20 horas, sendo elas intercaladas entre 

conteúdo teórico e atividades práticas. Tem-se como 

objetivo principal fornecer ao aluno de graduação em 

Engenharia Elétrica as informações fundamentais para a 

criação de desenhos técnicos e elaboração de desenhos 

de projetos de instalações elétricas usando os recursos 

do AutoCAD 2D. Além disso, espera-se envolver os 

participantes com uma atividade prática necessária a 

sua formação, o que permite que o aluno esteja melhor 

qualificado para o mercado de trabalho.  



 

 

TÍTULO: MINICURSO INTRODUÇÃO AO MÉTODO EM 
MARX 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Serviço Social 

COORDENADOR: PAULO WESCLEY MAIA PINHEIRO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Formação de curta duração com objetivo de tratar de 

modo introdutório das principais características do 

materialismo histórico dialético e da trajetória teórico -

metodológica do pensamento marxiano, abordando seus 

principais conceitos e categorias, a noção de totalidade, 

as mediações entre universalidade-singularidade-

particularidade, a dinâmica das contradições sociais, a 

percepção do trabalho como categoria fundante do ser 

social e as classes sociais como elementos fundamentais 

da sociedade capitalista.  



 

 

TÍTULO: MOSTRA DA PEDAGOGIA 2017 - 
DESMISTIFICANDO A PEDAGOGIA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação 

COORDENADOR: IZUMI NOZAKI 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: A Mostra de Pedagogia 2017 “Desmitificando a 

Pedagogia” é um evento idealizado pelos alunos do 

segundo ano do curso de graduação em Pedagogia, do 

turno matutino e vespertino, com o apoio da 

Coordenação do Curso. Este evento tem como finalidade 

produzir nas pessoas,  outro olhar para a Pedagogia, 

desvendando o modo como os estudantes da do Curso e 

a comunidade em geral concebem a Pedagogia e a 

profissão de pedagogo, mostrando principalmente que o 

campo de atuação do pedagogo vai muito além da sala 

de aula na Educação Infantil e nas séries iniciais da 

Educação Fundamental. O público alvo que a Mostra 

busca atingir é constituído pela comunidade em geral, 

os estudantes do Ensino Médio de escolas públicas e 

privadas em fase de preparação para o ENEM, 

professores da rede pública e privada de Cuiabá e 

Várzea Grande, os estudantes da própria UFMT, e os 

estudantes do Curso de Pedagogia. Durante o evento, 

ocorrerão as palestras com pedagogos de diferentes 

áreas do campo do trabalho, Exposição de Painéis, 

Veiculação de Vídeos, Apresentações Culturais do Grupo 

de Violão da UFMT e dos Talentos da Pedagogia, Sorteio 

de Rifas, e uma homenagem especial do Dia do 

Professor.  



 

 

TÍTULO: OFICINA SOBRE NORMAS DA ABNT NA 
ELABORAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação 

COORDENADOR: DARCI SECCHI 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: A oficina sobre de normas da ABNT para elaboração de 

trabalhos acadêmicos visa à integração entre graduação 

de pedagogia e pós-graduação em educação da UFMT. 

Busca-se o apoio à formação da comunidade 

universitária, com objetivo de atender as necessidades 

em relação às normas da ABNT na elaboração de 

trabalhos acadêmicos.  



 

 

TÍTULO: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO DO 
CAMPO PARA PROFESSORES QUE ATUAM NOS 
ANOS INICIAIS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ensino e Organização Escolar 

COORDENADOR: NILZA CRISTINA GOMES DE ARAUJO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Neste projeto propomos um  curso de Aperfeiçoamento 

que busque dar elementos para maior compreensão e 

construção de práticas pedagógicas de professores que 

atuem em classes multisseriadas no Campo, está 

organizado de forma a viabilizar aos que trabalham na 

rede pública de ensino um retorno à universidade para 

se aperfeiçoarem. Na realidade das nossas escolas do 

campo de Mato Grosso (MT), as condições também se 

apresentam adversas, falta materiais didático -

pedagógicos e formação continuada, há sobrecarga, 

acumulo de funções e precarização das estruturas. No 

geral, constata-se uma rotatividade dos professores que 

atuam nas escolas do campo, justamente onde seria 

necessária a experiência de docência acumulada ao 

longo da vida. Não é demais lembrar as dificuldades que 

os professores enfrentam no planejamento e 

organização do trabalho pedagógico nestas escolas, 

porque lidam com educandos de faixas etárias, 

interesses e níveis de aprendizagem muito 

variados.Nessa perspectiva o curso ofertado no âmbito 

do Programa Escola da Terra quer ser uma estratégia 

política e educativa numa perspectiva de fortalecimento 

dos professores do Campo configurando-se como 

instrumento pedagógico importante para a afirmação da 

prática de cidadania do campo e melhoria da qualidade 

social da educação pública. A busca de parceria da 

UFMT, MEC/SECADI, SEDUC/MT e Secretarias Municipais 

de Educação objetiva dignificar o espaço e as 

populações do campo, ampliando e fortalecendo a 



Política de Educação do Campo no Estado de Mato 

Grosso. 



 

 

TÍTULO: PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO  PARA 
PROFESSORES DE MATEMÁTICA DO ENSINO 
MÉDIO - PAPMEM 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Matemática 

COORDENADOR: RODOLFO SEBASTIAO ESTUPINAN ALLAN 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O Programa de Aperfeiçoamento de Professores de 

Matemática do Ensino Médio – PAPMEM consiste em 

treinamento gratuito para professores de matemática 

de todo o Brasil. É realizado desde 1990 abordando 

assuntos relativos ao Ensino Médio.    Cada um dos 

módulos do programa é realizado no IMPA e em 

instituições parceiras de todo o país. Contamos 

atualmente com cerca de 70 polos e de 3000 professores 

participantes. As aulas expositivas são ministradas pela 

manhã e transmitidas, via Internet, do IMPA para as 

instituições participantes em outros estados, utilizando 

a infraestrutura da RNP. Durante a parte da tarde são 

realizados estudos dirigidos supervisionados por 

professores de cada polo.    Este programa resultou em 

uma série de livros especialmente voltados par a o 

professor de Ensino Médio, publicados na Coleção do 

Professor de Matemática da Sociedade Brasileira de 

Matemática. Em outra fase, que contou com auxílio do 

programa CAPES-FAPERJ, foram produzidos os livros 

intitulados  A Matemática do Ensino Médio – vol. 1, vol. 

2 e vol. 3. 



 

 

TÍTULO: RESEARCH DAY 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Administração 

COORDENADOR: PAULO AUGUSTO RAMALHO DE SOUZA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O RESEARCH DAY da Faculdade de Administração e 

Ciências Contábeis da Universidade Federal de Mato 

Grosso UFMT destina-se a estimular a pesquisa e a 

comunicação cientifica na área de Administração Pública 

e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo (ACT), 

abordando temas contemporâneos para gestão de 

organizações e tem como propósito o aprimoramento 

teórico-metodológico de pesquisa na área das ciências 

sociais aplicas e administração.  



 

 

TÍTULO: RODA DE DIÁLOGOS SOBRE EDUCAÇÃO NO 
ARAGUAIA: EDUCAÇÃO DO CAMPO, ESCOLAR 
INDÍGENA, QUILOMBOLA E DE JOVENS E 
ADULTOS EM FOCO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação 

COORDENADOR: MARCIA DOS SANTOS FERREIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O evento intitulado “Roda de Diálogos sobre Educação 

no Araguaia: Educação do Campo, Escolar Indígena, 

Quilombola e de Jovens e Adultos em foco” propõe o 

funcionamento de um espaço de apresentação, reflexão 

e debate de experiências educacionais contemporâneas 

nos municípios da região do médio Araguaia durante os 

dias de sua realização na cidade de Confresa/MT. O 

evento congregará pessoas vinculadas a diversos 

segmentos educacionais que exprimem as realidades e 

as diversidades da região – educação do campo, 

educação de jovens e adultos, educação quilombola e 

educação escolar indígena –, ensejando o 

reconhecimento e valorização de ações educativas que 

estão sendo empreendidas em diferentes espaços 

escolares e extraescolares, assim como sua possível 

articulação em projetos integrados que venham a 

subsidiar a elaboração de políticas públicas para o setor 

com informações atualizadas sobre a realidade regional 

e suas especificidades. Trata-se de um evento 

acadêmico interinstitucional que resulta de um esforço 

coletivo empreendido pelas três instituições de ensino 

superior públicas do Estado de Mato Grosso: a 

Universidade Federal, por meio de sua Pró -Reitoria de 

Pós-Graduação/PROPG e do Centro Memória Viva de 

Mato Grosso, do Instituto de Educação da UFMT; o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, 

através das Pró-reitorias de Ensino/PROEN e de Pós -

Graduação/PROPES; e a Universidade do Estado, 

UNEMAT. O evento também conta com as indis pensáveis 



colaborações da Secretaria de Estado de Educação, por 

sua Secretaria Adjunta de Política Educacional, 

Superintendência de Diversidade Educacional, Gerências 

de Educação do Campo e de Educação de Jovens e 

Adultos e Coordenação de Educação Escolar Indígena; e 

do Fórum Permanente de Debates de Educação de 

Jovens e Adultos de Mato Grosso, através do Fórum 

Regional Araguaia/Xingu. O evento contará com a 

participação de aproximadamente 250 (duzentas e 

cinquenta) pessoas oriundas dos seguintes municípios : 

Santa Terezinha, Vila Rica, Confresa, Santa Cruz do 

Xingu, São José do Xingu, Porto Alegre do Norte, 

Canabrava do Norte, Bom Jesus do Araguaia, Serra 

Nova, Novo Santo Antônio, Alto Boa Vista, Luciara e São 

Félix do Araguaia.  



 

 

TÍTULO: TÓPICOS EMERGENTES EM ADMINISTRAÇÃO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Administração 

COORDENADOR: CECILIA ARLENE MORAES 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Qualificação profissional atendendo a demanda por 

meio de diversos projetos de capacitação e distintos 

públicos alvos. A empregabilidade está na ordem do dia. 

É difícil o acesso dos nossos acadêmicos e dos recém -

formados, bem como de mulheres carentes que prestam 

serviços terceirizados para a UFMT. As empresas buscam 

talentos humanos com competências e habilid ades para 

alavancar e manter a competitividade em mercado 

complexo, exigente e globalizado. Oportunidade 

também para estimular o empreendedorismo com a 

abertura de novas frentes de trabalho.  Busca -se 

também o aperfeiçoamento profissional docente, em 

didática do ensino superior, metodologia da pesquisa 

para o avanço de práticas inovadoras acadêmicas 

visando o aluno ativo em suas pesquisas.  



 

 

TÍTULO: TREINAMENTO & DESENVOLVIMENTO 360º 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Administração 

COORDENADOR: CECILIA ARLENE MORAES 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Qualificação profissional atendendo a demanda por 

meio de diversos projetos de capacitação e distintos 

públicos alvos. A empregabilidade está na ordem do dia. 

É difícil o acesso dos nossos acadêmicos e dos recém -

formados, bem como de mulheres carentes que prestam 

serviços terceirizados para a UFMT. As empresas buscam 

talentos humanos com competências e habilidades para 

alavancar e manter a competitividade em mercado 

complexo, exigente e globalizado. Oportunidade 

também para estimular o empreendedorismo com a 

abertura de novas frentes de trabalho.  Busca -se 

também o aperfeiçoamento profissional docente, em 

didática do ensino superior, metodologia da pesquisa 

para o avanço de práticas inovadoras acadêmicas 

visando o aluno ativo em suas pesquisas.  



 

 

TÍTULO: UNIAFRO – POLÍTICA DE IGUALDADE RACIAL NO 
AMBIENTE ESCOLAR 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação 

COORDENADOR: CANDIDA SOARES DA COSTA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: A luta pela construção de uma compreensão positiva 

acerca da presença de africanos, bem como de seus 

descendentes negros no Brasil tem conseguido, emb ora 

em ritmo lento, alguns avanços no campo educacional. 

Um demarcador desse avanço é a Lei nº 10.639/2003, 

que obriga a inclusão de conteúdos de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana no Currículo de Educação 

Básica do sistema nacional de ensino, bem como o dia 

20 de novembro como o “Dia Nacional da Consciência 

Negra”. Por intermédio do presente projeto, propõe -se 

a realização de curso de extensão denominado UNIAFRO 

– Política de Igualdade Racial no Ambiente Escolar, 

visando formação continuada de professores e 

lideranças de movimentos sociais, especialmente as 

ligadas ao movimento social negro, de modo a subsidiá -

los para melhor compreensão sobre política de educação 

das relações étnico-raciais, possibilitando-lhes melhores 

condições de atuação no sentido de contribuir para a 

efetivação de políticas educacionais que coloquem em 

pauta as relações raciais. Portanto, do total de vagas 

ofertadas, 10% (dez por cento) se destina à demanda 

social inerente ao movimento negro. O curso será 

realizado na modalidade a distância, com carga horária 

de 210 horas que se organizam em cinco módulos.  



 

 

TÍTULO: V CICLO DE SABERES: EXPERIÊNCIAS COM O 
ENSINO DE SOCIOLOGIA NA LICENCIATURA EM 
CIÊNCIAS SOCIAIS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Sociologia e Ciências Políticas 

COORDENADOR: SILVANA MARIA BITENCOURT 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O V Ciclo de saberes: “Experiências com o ensino de 

Sociologia na Licenciatura   em   Ciências   Sociais”      é   

uma   proposta   semestral  organizada pela Licenciatura 

em Ciências Sociais a fim de contribuir na  construção  

de  diálogos  entre  o  ensino  de  Sociologia  aprendido  

na  UFMT  e  a  experiências  dos  acadêmicos  nas  

escolas  de  ensino médio  a  partir  de  seus  

supervisores  de  estágio.  Trata-se  de  uma  atividade  

realizada  em  conjunto  com  o  PIBID  

Sociologia/Ciências Sociais, tentando ampliar as 

parcerias do Curso de Licenciatura com  os diversos 

centros de formação docente e de investigação. Neste V  

Ciclo, contamos com a presença de profissionais da 

educação das seguintes instituições: SEDUC, CEFAPRO, 

Conselho Estadual de educação, assim como 

especialistas na área de política educacional.  



 

 

TÍTULO: V ESCOLA DE AMOSTRAGEM E METODOLOGIA 
DA PESQUISA -  ESAMP 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Estatística 

COORDENADOR: ANDERSON CASTRO SOARES DE OLIVEIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: A Escola de Amostragem e Metodologia da Pesquisa 

(ESAMP) é um evento que ocorre a cada dois anos que 

visa socializar  experiências no que se refere a aspectos 

metodológicos em planejamento amostral e análise de 

dados de levantamentos  amostrais. Durante o evento 

serão realizadas: conferências , mesa-redonda, 

comunicações orais e painéis trabalhos  científicos e 

mini-cursos. O evento será aberto para participação de 

toda a comunidade, e visa forma a catalizar forças e  

conhecimento de grupos de pesquisa e instituições com 

expertise na área bem como difundir o saber, 

consolidando o  desenvolvimento desta área da 

Estatística no Brasil.  Como parte da V ESAMP será 

realizado o IV Workshop on Surveys for Policy 

Evaluation. Tal evento visa reunir  met odologistas da 

área de levantamentos estatísticos com aqueles que 

pesquisam, desenvolvem e avaliam políticas públicas,  

atraindo também aqueles que são tomadores de decisão 

ou responsáveis pela implantação de tais políticas. A 

relevância do  assunto atrai atenção internacional pois 

vem de encontro à necessidade de utilização de 

métodos científicos para obtenção  de evidências e 

informações que possibilitem a proposição de soluções 

de problemas que afligem a sociedade, maximizando  

assim, nesta área, a utilidade do conhecimento 

científico para o bem estar da população.  



 

 

TÍTULO: V SEMINÁRIO DO GRUPO DE PESQUISAS EM 
GEOGRAFIA AGRÁRIA E CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE: A QUESTÃO 
SOCIOAMBIENTAL EM MATO GROSSO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Geografia 

COORDENADOR: DIOGO MARCELO DELBEN FERREIRA DE LIMA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O Seminário do Grupo de Pesquisas em Geografia 

Agrária e Conservação da Biodiversidade consiste em 

uma das atividades do GECA/UFMT para difundir as 

pesquisas e os estudos desenvolvidos por professores, 

estudantes e técnicos nas áreas de geografia agrária, 

urbana e cultural, meio ambiente, políticas públicas e 

educação. O projeto tem como objetivo tratar dos 

problemas socioambientais do estado de Mato Grosso 

sob a ótica da ciência geográfica, contribuindo para 

promoção do conhecimento a respeito dos desafios para 

o desenvolvimento socioambiental sustentável. A 

metodologia do evento é de realização de seminários 

com apresentação de trabalhos e com oportunidade de 

debates. O intuito é estimular a reflexão e a disc ussão 

sobre a produção do espaço e as contradições 

persistentes na realidade social. Para fins de 

reconhecimento de avaliação do evento e dos 

participantes, será considerado o desenvolvimento das 

apresentações e dos debates e a interação dos inscritos 

no evento, além da leitura e da elaboração de textos 

acadêmicos e científicos sobre os diversos temas 

debatidos. 



 

 

TÍTULO: VIII SEMINÁRIO DO ICHS - HUMANIDADES EM 
CONTEXTO: DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Sociologia e Ciências Políticas 

COORDENADOR: SIRLEI APARECIDA SILVEIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Trata-se de um Projeto de Pesquisa Interdisciplinar, 

envolvendo docentes e discentes dos 4 (quatro) 

Programas de Pós-Graduação atualmente em atividade 

no Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICH S), da 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), 

enquadrando-se na LINHA 1 – evento científico nacional 

a ser realizado no país. O presente projeto de pesquisa 

interdisciplinar, intitulado “VIII Seminário do ICHS -

Humanidades em Contexto: Desafios Contem porâneos”, 

pretende prosseguir com os seminários que o ICHS vem 

realizando desde a sua criação, em 1992, além de 

manter uma política de interdisciplinaridade no diálogo 

entre as diferentes áreas das ciências humanas e sociais. 

Temas como movimentos sociais , reformas do Estado, 

multiculturalismo, globalização, mundo do trabalho, 

violência, gênero, políticas sociais, etnicidade, minorias 

políticas sociais, entre outros, configuram -se como 

questões centrais e norteadoras do debate 

contemporâneo travado pelas c iências humanas e 

sociais, e é o debate interdisciplinar sobre estes temas 

que, de igual modo, norteia o presente projeto. Além 

disso, visa fomentar e integrar resultados de projetos de 

pesquisa desenvolvidos pelos docentes e discentes, 

viabilizando um aumento qualitativo e quantitativo do 

desempenho científico e tecnológico nacional, bem 

como o intercâmbio e a parceria com docentes, 

programas e instituições do país, sobretudo a partir 

desta articulação interdisciplinar entre as áreas que 

constituem as humanidades. O ICHS é atualmente 

constituído por 3 (três) cursos de graduação (Filosofia, 

Ciências Sociais e Serviço Social) e 4 (quatro) programas 

de pós-graduação stricto sensu (Antropologia, Filosofia, 



Política Social e Sociologia), e os núcleos de pesquisa  

(Núcleo Interinstitucional de Estudos da Violência e da 

Cidadania-NIEVCi; Laboratório de Metodologias 

Qualitativas e Abordagens Biossociais sobre a Família e 

Estratificação Social – CLIQUE; Núcleo de Estudos sobre 

a Mulher e Relações de Gênero – NUEPOM e Núcleo de 

Pesquisa em Antropologia e Saberes Plurais - NAPLus) e 

mais de 20 (vinte) grupos de pesquisa devidamente 

cadastrados. O ICHS atende a aproximadamente 1500 

estudantes de graduação e cerca 200 estudantes de pós -

graduação. 



 

 

TÍTULO: X ASSEMBLÉIA GERAL E IX SEMINÁRIO 
INTERNACIONAL DO GRUPO COIMBRA DE 
UNIVERSIDADES BRASILEIRAS - GCUB 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Química 

COORDENADOR: IRENE CRISTINA DE MELLO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O GCUB - Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras 

reúne Organizações Internacionais, Universidades, 

Redes Universitárias, Conselhos de Reitores e Órgãos 

Governamentais de mais de cem países, localizados nos 

cinco continentes. No Brasil, as ações do GCUB recebem 

o apoio, dentre outros, do Ministério da Educação 

(MEC), (SESu) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES); do Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação (MCTIC), 

especialmente do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); e do 

Ministério das Relações Exteriores (MRE), por 

intermédio da Divisão de Temas Educacionais (DCE). 

Este evento propõe realizar X Assembleia Geral que é 

destinada exclusivamente aos Reitores e/ou 

representantes oficiais das Universidades associadas ao 

GCUB e IX Seminário Internacional do GCUB aberto a 

participação de todos os inscritos no evento. Reitores, 

Vice-Reitores, Pró-Reitores de Graduação e de Pós-

Graduação, Assessores de Relações Internacionais de 

universidades associadas e demais parceiros do GCUB; 

pesquisadores; diplomatas, represent antes do governo 

brasileiro e dos governos dos países parceiros do GCUB; 

representantes de redes e Associações de Universidades 

e de Conselhos de Reitores; dirigentes de organismos 

internacionais; além de convidados da universidade 

anfitriã, e outras instituições vinculadas à educação 

superior, pesquisa e inovação. Com a finalidade de 

discutir temas voltados para a internacionalização da 

Educação Superior; avaliar e planejar as atividades 

desenvolvidas pela Associação; apresentar os principais 



resultados dos programas e projetos realizados; propor 

novas ações com os parceiros internacionais; assinar 

novos acordos de cooperação, dentre outras atividades.  



 

 

TÍTULO: AÇÕES DO PET - ANO LETIVO 2017 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Engenharia Florestal 

COORDENADOR: MARIANA PERES DE LIMA CHAVES E CARVALHO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O Programa Especial de Treinamento foi criado em 1979 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - CAPES e em  após ser transferido para a 

Secretaria de Educação Superior do Ministério da 

Educação em 2004 foi intitulado de Programa de 

Educação Tutorial - PET. Regulamentado pela Lei Nº 

11.180, de 23 de setembro de 2005, e pelas Portarias 

MEC Nº 3.385, de 29 de setembro de 2005, e nº 1.632, 

de 25 de setembro de 2006, o PET destina-se a apoiar 

grupos de alunos que demonstrem potencial, interesse  e 

habilidades destacadas em cursos de graduação das 

Instituições de Ensino Superior - IES. O PET da 

Engenharia Florestal, como os demais, apoiam o 

estudante bolsista até a conclusão da sua graduação e 

buscam propiciar aos alunos, sob a orientação de um 

professor tutor, condições para a realização de 

atividades extracurriculares, que complementem a sua 

formação acadêmica, procurando atender mais 

plenamente às necessidades do próprio curso de 

graduação e/ou ampliar e aprofundar os objetivos e os 

conteúdos programáticos que integram sua grade 

curricular. As atividades extracurriculares que compõem 

o Programa têm como objetivo garantir aos alunos do 

curso oportunidades de vivenciar experiências não 

presentes em estruturas curriculares convencionais, 

visando a sua formação global e favorecendo a formação 

acadêmica, tanto para a integração no mercado 

profissional quanto para o desenvolvimento de estudos 

em programas de pós-graduação. O Programa de 

Educação Tutorial constitui -se, portanto, em uma 

modalidade de investimento acadêmico em cursos de 

graduação que têm sérios compromissos 



epistemológicos, pedagógicos, éticos e sociais. O 

Programa partir de concepção baseada nos moldes de 

grupos tutoriais de aprendizagem e orientado pelo 

objetivo de formar globalmente o aluno, o PET não visa 

apenas proporcionar aos bolsistas e aos alunos do curso 

uma gama nova e diversificada de conhecimento 

acadêmico, mas assume a responsabilidade de 

contribuir para sua melhor qualificação como pessoa 

humana e como membro da sociedade. Com o previsto 

na Manual a médio e longo prazo, espera fomentar a 

formação de profissionais de nível superior, nas diversas 

áreas do conhecimento, dotados de elevados padrões 

científicos, técnicos, éticos e com responsabilidade 

social, nas diversas áreas do conhecimento, que sejam 

capazes de uma atuação no sentido da transformação da 

realidade nacional, em especial como docentes e 

pesquisadores pós-graduados em áreas profissionais 

(Manual de Orientações Básicas do PET, 2004). O 

PROGRAMA DE AÇÕES DE INDISSOCIABILIDADE DA 

EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET ENGENHARIA FLORESTAL 

criado no ano de 2017 terá por objetivo agregar todas as 

ações coletivas e individuais desenvolvidas pelo grupo 

através de atividades de ensino, pesquisa, inovação e 

extensão universitária nas diversas  Áreas da Engenharia 

Florestal: Técnicas e Operações Florestais, Energia da 

Biomassa, Manejo, Silvicultura, Tecnologia de Produtos 

Florestais, Ecologia  e Conservação da Natureza.  



 

 

TÍTULO: CÓPIA DE PALESTRA PROFESSOR FERNANDO 
LEAL 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Direito 

COORDENADOR: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Trata-se de palestra organizada pelo professor Antônio 

Veloso Peleja Júnior com o apoio da Coordenação do 

Mestrado em Direito da Universidade Federal de Mato 

Grosso, representada pelo professor  Marcelo Antonio 

Theodoro. O evento será realizado no dia 28 de julho de 

2017, às 21 horas, na sala de especialização da 

Faculdade de Direito com a participação do palestrante 

Fernando Leal, professor da Universidade Estadual do 

Rio de Janeiro e da Fundação Getúlio Vargas.  



 

 

TÍTULO: DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO E 
EXPERIÊNCIAS INTERINSTITUCIONAIS EM 
ESTÁGIOS. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Secretaria de Tecnologia Educacional 

COORDENADOR: FATIMA MARIA PONTES PIRES 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O projeto " Estágio: conhecimento e experiências 

interinstitucionais TCE - UFMT" busca proporcionar 

melhorias nas atividades práticas decorrentes das 

atividades de estágio e das atividades acadêmicas.  A 

atividade de estágio de nível superior, tem como 

objetivo proporcionar ao discente a possibilidade de 

adquirir conhecimento na área em que irá trabalhar no 

percurso da carreira, isto é, adquirir habilidades de uma 

profissão específica, pois o estágio possibilita transpor 

os conhecimentos construídos no meio acadêmico ao 

meio profissional.    A disseminação de conhecimentos 

produzidos nas inter-relações academia e TCE é 

consequência do trabalho realizado no bojo do projeto 

UFMT/TCE. O projeto é contínuo e faz parte do Convênio 

da Universidade Federal de Mato Grosso com o Tribunal 

de Contas do Estado de Mato Grosso.  



 

 

TÍTULO: PROJETO DE EXTENSÃO VISANDO A GESTÃO E 
HABILITAÇÃO JUNTO AO FUNDO DE 
COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS 
(FCVS) REFERENTE AOS PROCESSOS DA EXTINTA 
COHAB. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de História 

COORDENADOR: MARCUS SILVA DA CRUZ 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Saneamento dos processos dos mutuários da COHAB 

para a habilitação junto ao Fundo de Compensação de 

Variações Salariais (FCVS)  



 

 

TÍTULO: GESTÃO DOCUMENTAL DOS FUNDOS 
ARQUIVÍSTICO DO BEMAT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de História 

COORDENADOR: MARCUS SILVA DA CRUZ 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O projeto realizará a organização documental do fundo 

arquivístico do BEMAT. 



 

 

TÍTULO: X ENCONTRO DE ATUALIZAÇÕES FLORESTAIS E 
AMBIENTAIS - PET/EF 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Engenharia Florestal 

COORDENADOR: MARIANA PERES DE LIMA CHAVES E CARVALHO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Atualmente o Estado de Mato Grosso conta com 4 

(quatro) cursos de graduação em Engenharia Florestal 

ofertado por três diferentes instituições. O curso do 

Campus de Cuiabá da Engenharia Florestal é o mais 

antigo, tendo mais de 40 anos de existência. Os outros 

cursos de Engenharia Florestal do Estado de Mato 

Grosso também possuem níveis de destaque na Região 

Centro Oeste e auxiliam na qualidade dos futuros 

profissionais a serem formados. Porém, existe uma 

grande defasagem no Estado no que cerne eventos 

temáticos que discutam atualidades sobre a Engenharia 

Florestal. Todavia, os quatro cursos presentes nos 

diferentes Biomas ocorrentes no Estado, não dão conta 

de suprir toda a demanda por atividades 

extracurriculares dos acadêmicos e futuros 

profissionais.  Como os quatro cursos estão localizados 

em todos os Biomas e Transições: Pantanal (IFMT – 

Cárceres), transição Pantanal -Cerrado (UFMT – Cuiabá), 

transição Cerrado-Amazônia (UFMT – Sinop) e Floresta 

Amazônica (UNEM – Alta Floresta), todos eles poderão 

contribuir com o evento que está sendo proposto neste 

documento em questão. Pode-se ainda adicionar o 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais 

(UFMT- Cuiabá) em nível de Mestrado e a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa 

Agrossilvipastoril (Sinop) que desenvolvem pesquisas 

científicas voltadas ao setor de base fl orestal e 

madeireiro do Estado que também poderão sem 

públicos-alvo deste evento a ser proposto. Mediante o 

contexto apresentado chegamos à 10ª Edição do 

Encontro de Atualizações Florestais e Ambientais - 

PET/EF realizados tradicionalmente pelo Programa de  



Educação Tutorial do Curso de Engenharia Florestal. 

Para este ano o evento deverá trazer uma proposta 

pioneira e inovadora, com auxílio de outras instituições 

de ensino e pesquisa supracitados com discussões  sobre 

temas relevantes da Engenharia Florestal .. O intuito é 

expor  pesquisas e atividades extensionistas e de ensino 

que realizam no setor florestal no estado de Mato 

Grosso. A proposta do evento anual que ofereça espaço 

de discussão e reflexão em técnico-científica na área 

propostas em temas de Manejo e Silvicultura Florestal, 

Industrialização Florestal, Proteção Florestal e Ecologia 

e Meio Ambiente. 



 

 

TÍTULO: AQUARISMO COMO FERRAMENTA DA 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Zootecnia e Extensão Rural 

COORDENADOR: MARCIO AQUIO HOSHIBA 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO: A cadeia produtiva de organismos aquáticos 

ornamentais em nosso país, especialmente para 

exportações, se baseia exclusivamente no extrativismo. 

Nossa aquicultura ornamental tem potencial para se 

tornar competitiva nesse mercado.  Para tanto, é 

essencial haver um serviço de extensão e linhas de 

crédito direcionados para a atividade. Também é 

fundamental que haja redução e clareza nas exigências 

burocráticas para regularização e licenciamento do 

produtor, inclusive com incentivos por parte de agências 

federais e estaduais. E finalmente, é necessário haver 

um fortalecimento entre os diversos elos da cadeia, 

desde o produtor/pescador até o aquarista, passando 

pelo setor publico e universidades, para a consolidação 

e desenvolvimento da atividade de forma sustentável. 

Dessa forma, este programa apresenta sua relevância 

pela contribuição que a Universidade poderá levar a 

população geral, com o intuito de ampliar suas 

condições e conhecimentos sobre o tema Aquariofilia 

capacitando de forma a organizar e gerir todo o 

processo produtivo da atividade e trabalhar no 

reconhecimento de sua condição como ser social ativo e 

transformador. As ações visam à ampliação das 

capacidades produtivas destes agentes, criando 

condições e possibilidades para que estes tenham 

autonomia econômica por meio de sua propriedade, 

além da ampliação da percepção e reconhecimento do 

papel que essa atividade exerce no contexto econômico, 

social e ambiental da família e da comunidade a qual 

pertence. 



 

 

TÍTULO: AQUARIOFILIA SEM FRONTEIRA: A 
IMPORTÂNCIA DOS NOSSOS RIOS !! 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Zootecnia e Extensão Rural 

COORDENADOR: MARCIO AQUIO HOSHIBA 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO: A cadeia produtiva de organismos aquáticos 

ornamentais em nosso país, especialmente para 

exportações, se baseia exclusivamente no  extrativismo. 

Nossa aquicultura ornamental tem potencial para se 

tornar competitiva nesse mercado. Para tanto, é 

essencial haver um serviço de extensão e linhas de 

crédito direcionados para a atividade. Também é 

fundamental que haja redução e clareza nas exigências 

burocráticas para regularização e licenciamento do 

produtor, inclusive com incentivos por parte de agências 

federais e estaduais. E finalmente, é necessário haver 

um fortalecimento entre os diversos elos da cadeia, 

desde o produtor/pescador até o aquarista, passando 

pelo setor publico e universidades, para a consolidação 

e desenvolvimento da atividade de forma sustentável. 

Dessa forma, este programa apresenta sua relevância 

pela contribuição que a Universidade poderá levar a 

população geral, com o intuito de ampliar suas 

condições e conhecimentos sobre o tema Aquariofilia 

capacitando de forma a organizar e gerir todo o 

processo produtivo da atividade e trabalhar no 

reconhecimento de sua condição como ser social ativo e 

transformador. As ações visam à ampliação das 

capacidades produtivas destes agentes, criando 

condições e possibilidades para que estes tenham 

autonomia econômica por meio de sua propriedade, 

além da ampliação da percepção e reconhecimento do 

papel que essa atividade exerce no context o econômico, 

social e ambiental da família e da comunidade a qual 

pertence. 



 

 

TÍTULO: CONHECER E PRESERVAR A FAUNA DOS RIOS DE 
CUIABA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Zootecnia e Extensão Rural 

COORDENADOR: MARCIO AQUIO HOSHIBA 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO: A cadeia produtiva de organismos aquáticos 

ornamentais em nosso país, especialmente para 

exportações, se baseia exclusivamente no extrativismo. 

Nossa aquicultura ornamental tem potencial para se 

tornar competitiva nesse mercado. Para tanto, é 

essencial haver um serviço de extensão e linhas de 

crédito direcionados para a atividade. Também é 

fundamental que haja redução e clareza nas exigências 

burocráticas para regularização e licenciamento do 

produtor, inclusive com incentivos por parte de agências 

federais e estaduais. E finalmente, é necessário ha ver 

um fortalecimento entre os diversos elos da cadeia, 

desde o produtor/pescador até o aquarista, passando 

pelo setor publico e universidades, para a consolidação 

e desenvolvimento da atividade de forma sustentável. 

Dessa forma, este programa apresenta su a relevância 

pela contribuição que a Universidade poderá levar a 

população geral, com o intuito de ampliar suas 

condições e conhecimentos sobre o tema Aquariofilia 

capacitando de forma a organizar e gerir todo o 

processo produtivo da atividade e trabalhar no 

reconhecimento de sua condição como ser social ativo e 

transformador. As ações visam à ampliação das 

capacidades produtivas destes agentes, criando 

condições e possibilidades para que estes tenham 

autonomia econômica por meio de sua propriedade, 

além da ampliação da percepção e reconhecimento do 

papel que essa atividade exerce no contexto econômico, 

social e ambiental da família e da comunidade a qual 

pertence. 



 

 

TÍTULO: HORTA EM ESCOLAS PÚBLICAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Zootecnia e Extensão Rural 

COORDENADOR: DIEGO PIEROTTI PROCOPIO 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO: O projeto Horta em escolas públicas é uma ação de 

extensão de docentes da Faculdade de Agronomia e 

Zootecnia (FAAZ) da Universidade Federal de Mato 

Grosso que visa atender escolas públicas no 

desenvolvimento e manutenção de hortas, pro jetos de 

paisagismo e dentre outras atividades que contribuam 

para o desenvolvimento de práticas sustentáveis. O 

público-alvo são os estudantes da educação básica, com 

destaque para os ensinos fundamental e médio.  



 

 

TÍTULO: MAPEAMENTO GEOLÓGICO E DA 
GEODIVERSIDADE DE CUIABÁ-MT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Geociências 

COORDENADOR: ANA CLAUDIA DANTAS DA COSTA 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO: Muito se sabe acerca do desenvolvimento histórico de 

Cuiabá, que foi originada em virtude da ocorrência de 

jazidas de ouro, e que, com a vinda do paulista Miguel 

Sutil, foi fundado o Arraial de Cuiabá (1722). Este ouro 

ainda é encontrado esparsamente disseminado em veios 

de quartzo na baixada cuiabana e ainda prospectado em 

algumas cidades (Poconé, por exemplo). O projet o de 

extensão de “Mapeamento da Geologia e da 

Geodiversidade da Região de Cuiabá” visa fornecer ao 

cidadão cuiabano (estudantes e população em geral) o 

conhecimento geológico acerca do solo e da necessidade 

de desenvolvimento de projetos educativos ligados  à 

geoconservação do meio físico, bem como sobre a 

prospecção de ouro e da cultura impregnada por este 

tema na região central de Cuiabá. O propósito deste 

projeto é somar o conhecimento do meio físico 

(geológico) com a cultura local e mostrar aos indivíduo s 

as ligações entre geologia, solos, habitats, paisagens e 

processos naturais.  



 

 

TÍTULO: ORIENTAÇÃO PARA ACESSO E USO DE DADOS E 
VISITAÇÃO À ESTAÇÃO AGROMETEOROLÓGICA 
DA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFMT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Solos e Engenharia Rural 

COORDENADOR: JOSE HOLANDA CAMPELO JUNIOR 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO: O objetivo deste projeto é atender à demanda de 

informações meteorológicas e climatológicas coletadas 

na Fazenda Experimental da UFMT, franquear a visitação 

à Estação Agrometerológica Padre Ricardo Remetter, 

orientar o acesso a dados meteorológicos em outros 

locais do estado de Mato Grosso, e orientar o uso 

desses dados para a comunidade da região. Os 

estudantes vinculados ao projeto deverão acompanhar a 

coleta de dados meteorológicos e de dados dos efeitos 

por eles causados,  nos estudos em andamento, proceder 

a digitação e a análise dos dados, sob orientação do 

coordenador do projeto, e acompanhar as visitações 

solicitadas e atendidas para a Estação 

Agrometerológica. As informações coletadas na Fazenda 

Experimental são provenientes de uma estação 

meteorológica convencional e de uma estação 

meteorológica automática. Na estação convencional a 

observação é realizada manualmente em três horários 

ao longo do dia (12:00, 18:00 e 24:00 UTC), e os 

registros são manuscritos. Na estação automática a 

observação e o registro são eletrônicos, com 

arquivamento de médias a cada 15 minutos, em 

memória limitada a 30 dias, com descarregamento dos 

dados via cabo, no próprio local. Mensalmente, os 

registros manuscritos serão gravados como imagem, 

digitados, e disponibilizados para a comunidade na 

terceira semana do mês seguinte. Os registros 

eletrônicos serão disponibilizados na segunda semana 

do mês seguinte. A orientação para o acesso às 

informações coletadas por outras instituições deverá 

consistir na descrição das formas de acesso e das 



limitações existentes em cada caso. As informações, as 

orientações e a visitação à Estação Agrometerológica 

Padre Ricardo Remetter serão atendidas mediante 

requerimento formal apresentado ao Diretor da 

FAMEVZ. 



 

 

TÍTULO: REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES DA CIDADE 
DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade 

COORDENADOR: RAFAEL CAMPAGNOL 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO: As áreas verdes são partes integrantes das cidades e 

apresentam inúmeras funções que contribuem para a 

melhoria de vida dos cidadãos. Essa constatação vem 

sendo cada vez mais valorizada, o que tem estimulado o 

surgimento de empresas especializadas na prestação de 

serviços e comercialização de insumos relacionado s a 

esse setor. A formação de profissionais capacitados 

deve estar em consonância com esse crescimento. 

Assim, os objetivos desse projeto de extensão são: 

revitalizar áreas verdes da cidade de Santo Antônio de 

Leverger, melhorando a estética e o ambiente l ocal; 

preparar discentes da Faculdade de Agronomia e 

Zootecnia (FAAZ) da Universidade Federal de Mato 

Grosso (UFMT) a atuar na área de floricultura e 

paisagismos e capacitar funcionários da Prefeitura da 

cidade a realizarem a correta implantação e manutenç ão 

das áreas verdes públicas. Os resultados esperados são 

a implantação de áreas verdes que cumpram as funções 

social, ecológica e estética, contribuído para a melhoria 

de vida dos aproximadamente 18.000 habitantes da 

cidade; a formação de profissionais capacitados a atuar 

nessa área da agronomia e despertar e/ou ampliar a sua 

consciência social e ambiental; e a capacitação de 

funcionários públicos para que possam realizar a 

implantação e manutenção das áreas verdes de forma 

ambientalmente correta e permiti r que suas funções 

estéticas e ecológicas permaneçam constantes.  



 

 

TÍTULO: ZOOAÇÃO: PROMOVENDO A EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL E O BEM-ESTAR ANIMAL NO 
ZOOLÓGICO DA UFMT. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: JOSE RICARDO DE SOUZA 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO: O Zoológico da UFMT abriga 900 espécimes 

representativos dos principais biomas do Brasil, sendo o 

único no país dentro de uma cidade universitária. Sua 

vocação multidisciplinar possibilita o desenvolvimento e 

interfaces de diversas atividades,  tais como,  lazer, 

ensino, pesquisa, conservação e educação ambiental. 

Por meio da capacitação e envolvimento de bolsistas em 

diversas ações junto aos diferentes setores e atores do 

Zoo - corpo técnico, público visitante e colaboradores, o 

projeto propõe encontrar soluções positivas e 

prospectivas para a plena expressão do potencial do 

Zoo, considerado, portanto, como um importante 

espaço de aprendizagem. Neste sentido, serão 

realizadas ações de Educação Ambiental e de 

Enriquecimento Ambiental nos recintos , visando 

despertar  a importância do homem na manutenção das 

espécies animais em nossa região, bem como a 

capacitação de discentes e técnicos na promoção do 

Bem-estar Animal (BEA) em Zoológico.  



 

 

TÍTULO: 5º EEEA - ENCONTRO EM ENGENHARIA DE 
EDIFICAÇÕES E AMBIENTAL 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Engenharia Elétrica 

COORDENADOR: BISMARCK CASTILLO CARVALHO 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO: Evento de caráter anual promovido e realizado pela 

coordenação do Programa de PósGraduação em 

Engenharia de Edificações e  Ambiental (PPgEEA) da 

FAET  UFMT , com o objetivo de congregar e promover 

troca de experiência entre profissionais, docentes e 

alunos de  graduação e pósgraduação nas diversas 

temáticas da Engenharia de Edificações e Ambiental.  



 

 

TÍTULO: BALANÇO HÍDRICO CLIMATOLÓGICO APLICADO 
A CIÊNCIAS AGRÁRIAS E AMBIENTAIS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Engenharia Sanitária 

COORDENADOR: LUCIANA SANCHES 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO: A gestão e o planejamento hídrico são fundamentais 

para o dimensionamento de qualquer forma de manejo 

integrado dos recursos hídricos, empregando o Balanço 

Hídrico Climatológico (BHC) que possibilita definir o 

período de disponibilidade e necessidade hídrica no solo 

ao longo do tempo, realizar o zoneamento agroclimático 

e ambiental. O BHC é uma primeira avaliação de uma 

região, que se determina a contabilização de água de 

uma determinada camada do solo onde se define os 

períodos de deficiência hídrica e os períodos de 

excedente hídrico de um determinado local.   Neste 

contexto, a proposta do projeto de extensão Balanço 

Hídrico Climatológico para Ciências Agrárias e 

Ambientais se deve a constante demanda por 

profissionais capacitados na área de Hidrologia para 

atuarem na gestão e planejamento dos recursos 

hídricos. 



 

 

TÍTULO: COMUNIDADE QUE ACOLHE: MODELOS DE 
TRANSITION TOWNS NA PERSPECTIVA DO BEM 
VIVER 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Administração 

COORDENADOR: LILIANE CRISTINE SCHLEMER ALCANTARA 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO: Água, energia e alimentos são essenciais para o bem -

estar humano, como também para o desenvolvimento de 

ações que visem a redução da pobreza e a diminuição 

das desigualdades. Em setembro de 2015, 150 líderes 

mundiais participaram em Nova York da Cúpula das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 

2015, onde uma nova agenda foi adotada: os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável com metas universais, 

que se aplicam a países em todos os estágios de 

desenvolvimento. A agenda consiste em uma Declaração 

com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com 

169 metas, uma seção sobre meios de implementação e 

de parcerias globais, e um arcabouço para 

acompanhamento e revisão. No intuito de buscar 

interesse das gerações futuras frente as mudanças 

climáticas, impactos na integridade da biosfera, 

mudança do sistema terrestre e fluxos bioquímicos 

alterados surgem dinâmicas sociais e ecológicas como 

Transition Towns e o Buen Vivir/Bem Viver (BV). Este 

modelo de sustentabilidade emerge para dar conta dos 

desafios contemporâneos quando se pensa em 

sociedades sustentáveis, diferentemente do que se 

constitui como sociedade de consumo. Diante disso o 

objetivo deste projeto é construir um modelo 

participativo de Transition Towns, dentro dos princípios 

do Bem Viver que substancie a análise e a 

transformação de comunidades em modelos 

sustentáveis integrados à natureza e resilientes a crises 

econômicas e ecológicas. A equipe coordenadora 

constitui-se de pesquisadores com a inserção dos 

acadêmicos oriundos da Faculdade de Administração e 



Ciências Contábeis (FACC) da Universidade Federal de 

Mato Grosso (UFMT) vinculado ao Grupo de Pesquisa em 

Políticas Públicas e interdisciplinaridade em parceria 

com as comunidades de bairros da região de Cuiabá. Se 

utilizará como método o interdisciplinar e a 

multiculturalidade, com abordagem quali -quantitativa a 

partir de um estudo-exploratório por meio de 

diagnóstico participativo na região de Cuia bá. O 

resultado esperado é o desenvolvimento de um 

constructo teórico e prático que considere abordagem 

intercultural sobre o tema Transition Tows e BV e a 

constituição de uma rede nacional e internacional de 

pesquisadores sobre Modelos de Transição.  



 

 

TÍTULO: EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Biologia e Zoologia 

COORDENADOR: RENATA CRISTINA CABRERA 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO: O projeto faz parte das ações de cooperação entre 

grupos de pesquisas de universidades do Brasil, Grupo 

de Pesquisa de Políticas Educacionais -GPPE-MT-UFMT-

Cuiabá, e da França, Universidade de Rouen -Roeun-

França e HEC (Hautes Écoles du Commerce) -Paris-

France.  Insere-se nas discussões sobre educação para 

sustentabilade (Éducation pour le Développement 

Durable-EDD- na França) e prentede contribuir com 

ações e discussões que incentivem a produção de 

produtos locais, sobre as interações dos ecossitemas 

naturais, nos quais os dejetos de alguns seres são a 

alimentação de outros. Assim, a produção de cogumelos 

(Pleutotus) a base da borra de café  é uma alternativa 

viável e de baixo custo e que contribui para a reutilizada 

desse rico substrato, muito utilizado na culinária 

brasileira, que é jogado diariamente no lixo das nossas 

casas. 



 

 

TÍTULO: ELABORAÇÃO DE MODELOS DE LEGISLAÇÃO 
REGULAMENTADORA DA REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA URBANA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Arquitetura e Urbanismo 

COORDENADOR: ANDREA DE FIGUEIREDO ARRUDA CANAVARROS 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO: O registro de um Programa de Extensão vinculado ao 

NEAU - Núcleo de Estudos e Escritório Modelo de 

Arquitetura e Urbanismo/ Departamento de Arquitetura 

e Urbanismo/FAET/UFMT, contribui com o processo de 

consolidação do Núcleo, criado pela Resolução CONSUNI 

N.º10, de 06 de julho de 2006. O programa pretende ser 

de ação contínua e com renovação anual, para q ue se 

possa implementar alguns dos principais objetivos, 

ligados ao aprimoramento da formação de alunos de 

Arquitetura e Urbanismo, como também de técnicos e 

gestores públicos, realização de atividades de estudos, 

prestação de serviços de consultoria e ass essoria e 

serviços tecnológicos que integrem projetos, convênios 

ou parcerias de interesse do Departamento de 

Arquitetura e Urbanismo com a própria Universidade, 

com outras instituições ou com outros interessados, 

visando o desenvolvimento de serviços e a melhoria da 

qualidade das atividades acadêmicas do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo. O conjunto dessas ações 

podem contribuir à implantação de políticas e execução 

de atividades ligadas à área de Arquitetura e Urbanismo 

de interesse social, municipal, estadual e/ou nacional. O 

Núcleo de Estudos e Escritório Modelo de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Federal de Mato Grosso – 

NEAU-UFMT é parte integrante do organograma da 

Universidade Federal de Mato Grosso (em processo de 

regularização, conforme regulamentos sobre Nucleação 

no âmbito da UFMT), como um Laboratório de Ensino, 

Pesquisa e Extensão vinculado administrativamente ao 

Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade 

de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia – DAURB/FAET. 



É composta por uma estrutura superior: Conselho 

Científico, Coordenadoria e Órgãos Auxiliares. O 

Conselho Científico é composto pelo Coordenador do 

Núcleo, o Vice-Coordenador, o Coordenador de Ensino 

de Graduação do Curso de Arquitetura e Urbanismo; 

Cinco professores representantes das sub-áreas de 

conhecimento do Curso de Arquitetura e Urbanismo: 

Expressão e Representação Gráfica, Projetos de 

Arquitetura, Teoria e História da Arquitetura e 

Urbanismo, Tecnologia e Urbanismo e, ainda, Três 

alunos regularmente matriculados no Cur so de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de 

Mato Grosso, representantes da terceira série, quarta 

série e quinta série do curso. Todos os professores do 

Departamento de Arquitetura e Urbanismo, 

automaticamente, integram o NEAU, além de 

interessados que queiram se inscrever.  



 

 

TÍTULO: III SEMANA ACADÊMICA DE ENGENHARIA 
SANITÁRIA E AMBIENTAL: INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA EM SANEAMENTO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Engenharia Sanitária 

COORDENADOR: TADEU JOSE FIGUEIREDO LATORRACA 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO: A III Semana Acadêmica de Engenharia Sanitária e 

Ambiental, ocorrerá no período de 23 a 27 de outubro, 

no Auditório Engenheiro João Balbuíno da Universidade 

Federal de Mato Grosso.     A III Semana Acadêmica de 

Engenharia Sanitária e Ambiental é um evento 

idealizado pelo Centro Acadêmico  e Curso de 

Engenharia Sanitária e Ambiental do Departamento de 

Engenharia Sanitária e será realizado a cada 2 anos.  O 

evento tem como objetivo apresentar, aos estudantes 

de graduação, pós graduação, pesquisadores e 

comunidade em geral, discussões em temas de 

relevância nacional e mundial,  como as questões de 

saneamento, recursos hídricos, mudanças climáticas,  

tecnológicas, econômicas e ambientais, por intermédio 

de palestras, mini-cursos, mesas redondas e 

apresentações orais,  oportunizando aos mesmos 

conhecer, refletir e compreender os diferentes temas 

relacionados a Engenharia Sanitária e Ambiental, de 

modo  a agregar o conhecimento para que a análise 

saneamento, sociedade e meio ambiente seja 

efetivamente uma questão prioritária nas suas ações 

como futuros profissionais.  



 

 

TÍTULO: JORNADA EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÂO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Botânica e Ecologia 

COORDENADOR: CARMEN EUGENIA RODRIGUEZ ORTIZ 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO: A Jornada em Ecologia e Conservação é um projeto 

desenvolvido por professores e alunos do programa de 

pós-graduação em Ecologia e Conservação da 

Biodiversidade (PPGECB) com o principal objetivo de 

discutir assuntos relacionados à ecologia, conservação e 

sustentabilidade do meio ambiente e suas implicações 

sociais, tratando temas atuais sobre esses assuntos. O 

evento será direcionado para alunos de graduação em 

Ciências Biológicas e áreas afins da UFMT e público de 

outras instituições de ensino e pesquisa.  A 1° Jornada 

abordará o tema “Recuperação de Áreas Degradadas” e  

será realizado no dia 28 de junho de 2017 no auditório 

do Instituto de Pesquisa do Pantanal (INPP) localizado 

na UFMT no campus de Cuiabá e contará com o apoio de 

alunos de doutorado do PPG-ECB e de profissionais de 

diversas instituições públicas e privadas que atuam na 

área específica de recuperação de áreas degradadas.  



 

 

TÍTULO: O ZOOLÓGICO MODERNO E SEU 
COMPROMISSO COM O BEM-ESTAR ANIMAL. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: JOSE RICARDO DE SOUZA 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO: O estado de Mato Grosso se destaca por possuir uma as 

maiores biodiversidades faunísticas do mundo. Neste 

sentido, o zoológico da Universidade Federal de Mato 

Grosso (ZooUFMT) se coloca como um importante 

espaço de aprendizagem permanente, principalmente, 

por ser o único noBrasil inserido numacidade 

universitária.Essa particularidade possibilita, no 

processo de formação acadêmica, o desenvolvimento de 

projetos voltados para a educação ambiental do público 

em geral e também para públicos-alvo específicos, tais 

como estudantes dos cursos de Ciências Biológicas, 

Medicina Veterinária e Zootecnia.  Portanto, para 

possibilitar a capacitação desses estudantes e o 

engajamento dos mesmos no processo de educação 

ambiental, o ZooUFMTpropõe desenvolver oficinas e 

mini-curso sobre a importância do ZooUFMT na 

conservação das espécies silvestres, o bem -estar animal 

e por fim a educação ambiental.  



 

 

TÍTULO: PROJETO ECOLÍDER 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Administração 

COORDENADOR: CECILIA ARLENE MORAES 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO: O programa EcoLíder se insere na aposta de ação 

interligada e interdependente dos acadêmicos do Curso 

de Administração da FACC, para formar uma rede de 

comunicação para difusão de estratégias de 

permacultura, bioconstrução, reciclagem de materiais,  

em sustentabilidade socioambiental, para conscientizar 

sobre o consumo da água, da energia elétrica, descartes 

de materiais e cuidado com a terra.  



 

 

TÍTULO: PROJETO GUARITA FAZENDA UFMT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Arquitetura e Urbanismo 

COORDENADOR: MAURICIO GUIMARAES DE OLIVEIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO: O registro de um Programa de Extensão vinculado ao 

NEAU - Núcleo de Estudos e Escritório Modelo de 

Arquitetura e Urbanismo/ Departamento de Arquitetura 

e Urbanismo/FAET/UFMT, contribui com o processo de 

consolidação do Núcleo, criado pela Resolução CONSUNI 

N.º10, de 06 de julho de 2006. O programa pretende ser 

de ação contínua e com renovação anual, para que se 

possa implementar alguns dos principais objetivos, 

ligados ao aprimoramento da formação de alunos de 

Arquitetura e Urbanismo, como também de técnicos e 

gestores públicos, realização de atividades de estudos, 

prestação de serviços de consultoria e assessoria e 

serviços tecnológicos que integrem projetos, convênios 

ou parcerias de interesse do Departamento de 

Arquitetura e Urbanismo com a própria Universidade, 

com outras instituições ou com outros interessados, 

visando o desenvolvimento de serviços e a melhoria da 

qualidade das atividades acadêmicas do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo. O conjunto dessas ações 

podem contribuir à implantação de políticas e execução 

de atividades ligadas à área de Arquitetura e Urbanismo 

de interesse social, municipal, estadual e/ou nacional. O 

Núcleo de Estudos e Escritório Modelo de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Federal de Mato Grosso – 

NEAU-UFMT é parte integrante do organograma da 

Universidade Federal de Mato Grosso (em processo de 

regularização, conforme regulamentos sobre Nucleação 

no âmbito da UFMT), como um Laboratório de Ensino, 

Pesquisa e Extensão vinculado administrativamente ao 

Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade 

de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia – DAURB/FAET. 

É composta por uma estrutura superior: Conselho 



Científico, Coordenadoria e Órgãos Auxiliares. O 

Conselho Científico é composto pelo Coordenador do 

Núcleo, o Vice-Coordenador, o Coordenador de Ensino 

de Graduação do Curso de Arquitetura e Urbanismo; 

Cinco professores representantes das sub-áreas de 

conhecimento do Curso de Arquitetura e Urbanismo: 

Expressão e Representação Gráfica, Projetos de 

Arquitetura, Teoria e História da Arquitetura e 

Urbanismo, Tecnologia e Urbanismo e, ainda, Três 

alunos regularmente matriculados no Curso de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de 

Mato Grosso, representantes da terceira série, quarta 

série e quinta série do curso. Todos os professores do 

Departamento de Arquitetura e Urbanismo, 

automaticamente, integram o NEAU, além de 

interessados que queiram se inscrever.  



 

 

TÍTULO: SISTEMAS DE AERONAVES REMOTAMENTE 
PILOTADAS (RPAS): OPERAÇÃO, PILOTAGEM, 
MAPEAMENTO, POTENCIALIDADES E 
PROCESSAMENTO DIGITAL DE DADOS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Engenharia Florestal 

COORDENADOR: GUSTAVO MANZON NUNES 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO: O projeto visa oferecer cursos modulares associados a 

operação e análise de dados obtidos com o uso de 

sensores acoplados em Sistemas de Aeronaves 

Remotamente Pilotadas (RPAS) que são conhecidos 

vulgarmente como Drones, bem como abranger a 

manipulação e processamento digital de dados obtidos 

por outros sensores remotos. No projeto também visa -

se efetivar parcerias nacionais e internacionais para 

aperfeiçoamento e dar efetividade e continuidade a  

eventos como Workshops sobre aplicações de dados 

obtidos por RPAS. Sendo assim objetiva-se abordar as 

potencialidades de RPAS envolvendo sua operação, 

pilotagem, aplicabilidades e possibilidades de 

mapeamento em distintos setores. 



 

 

TÍTULO: ZOOLÓGICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MATO GROSSO: CONSERVAÇÃO DE FAUNA 
SILVESTRE, INFORMAÇÃO, INCLUSÃO E 
INTERATIVIDADE. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: SANDRA HELENA RAMIRO CORREA 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO: Promover a formação e o treinamento de acadêmicos  

dos cursos de biologia , zootecnia e arquitetura, além da 

formação para os acadêmicos  e residentes em áreas 

especializadas  voltadas a medicina veterinária de aves, 

répteis e mamíferos selvagens, cujo aprendizado 

específico representa uma atividade profi ssional 

diferenciada. Capacitação de bolsistas para atuarem 

como multiplicadores em atividades de educação 

ambiental,  biossegurança, manejo, nutrição, clínica e 

cirurgia de animais silvestres, assim como na área de 

saúde pública e extensão. Atendimento a fauna silvestre 

de cativeiro e eventualmente de vida livre que chega ao 

Zoológico e necessita de promoção de sua saúde, 

recursos diagnósticos e manutenção de seu bem estar e 

alimentação.  



 

 

TÍTULO: XII ENCONTRO SOBRE ECONOMIA 
MATOGROSSENSE – XII ENECOMAT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Economia 

COORDENADOR: GUILHERME JACOB MIQUELETO 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO: Promovido pela Faculdade de Economia da Universidade 

Federal de Mato Grosso, o Enecomat ocorre anualmente 

e encontra-se em  sua 12ª edição. O principal objetiv o 

do evento é discutir temas relevantes relacionados a 

economia nacional e matogrossense. No atual evento, 

serão discutidos temas associados ao agronegócio e ao 

desenvolvimento regional.  



 

 

TÍTULO: PARA QUE NENHUMA DEFICIÊNCIA LIMITE A 
VIDA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Serviço Social 

COORDENADOR: IRENILDA ANGELA DOS SANTOS 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Este projeto tem como proposta desenvolver ações 

educativas e de lazer às pessoas com deficiência e que 

se encontram em reabilitação, bem como seus familiares 

e/ou acompanhante no Centro de Reabilitação Integral 

Dom Aquino Correa - CRIDAC, em Cuiabá - MT.  O 

trabalho fundamenta-se no modelo social de deficiência 

e nas legislações brasileiras em vigor.  As atividades 

serão realizadas no próprio CRIDAC, quinzenalmente, às 

quintas-feiras, no período de 05/05/2017 a 

07/12/2017.As acoes socioeducativas consistem em 

orientações  e socialização  de informações sobre os 

direitos sociais das pessoas com deficiência e suas 

famílias, capacitando os para terem acesso  aos 

mesmos, por meio de rodas de conversas, dinâmicas 

diversas, palestras, cursos assim como acoes e 

atividades de lazer através de jogos, passeios, e outras 

atividades recreativas.Estes pacientes/usuários e suas 

famílias quase sempre são totalmente desprovidos de 

meios capazes de possibil itar acesso a lazer., sendo que 

este é um direito social , porem sua efetivação esta bem 

aquém do que estabelece as legislações em vigor, 

sobretudo para as pessoas com deficiência, face a 

cidade não ser inclusiva e dificultar o acesso a estas 

pessoas.devido a sua incapacidade física ou mental e em 

interação com diversas barreiras físicas e sociais , estas 

obstruem a possibilidade de participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas não deficientes.(LEI Nº 12.435/2011 ALTEROU A 

LEI Nº  8.742/1993 - LOAS). participarão da execução do 

projeto, duas  docentes do curso de serviço social e 03 

discentes do mesmo curso, bem como uma terapeuta e 

uma assistente social do cridac. Espera-se como 



resultados que os usuários ampliem os conhecimentos 

sobre os direitos sociais e a forma de acessa los;o 

reconhecimento dos mesmos como sujeitos de direitos , 

bem como o fortalecimento das relações entre usuários 

e equipe , profissionais -discentes e docentes , ou seja, 

da instituição e da academia. Busca se também a  

melhora da autoestima dos usuários e suas famílias, 

com rebatimentos positivos  na reabilitação e em suas 

vidas sociais.Espera se ainda que a efetivação de acoes 

de interventivas possa contribuir para uma nova cultura 

de que uma vida mais saudável e digna possa ser vivida 

por todos,   deficientes ou não e isso possa contribuir 

para que estes sejam cidadãos mais plenos e 

participativos na vida social de suas comunidades.  



 

 

TÍTULO: 1) CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE AS PRINCIPAIS 
ZOONOSES AOS PROPRIETÁRIOS DE PEQUENOS 
ANIMAIS ASSISTIDOS NO HOVET-UFMT . 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: PEDRO EDUARDO BRANDINI NESPOLI 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Este programa é uma reapresentação de 14  projetos 

consolidados realizados no HOVET- UFMT, Campus 

Cuiabá, de suma importância para a sociedade, 

relacionado ao atendimento especializado clínico e 

cirúrgico de animais domésticos e silvestres e de apoio e 

diagnóstico visando a prevenção e tratamento de 

doenças de importância à saúde animal, com reflexo 

direto na economia do estado, na saúde do homem e no 

meio ambiente. Possui perspectiva multi, inter e 

transdisciplinar além de ser interinstitucional, com 

fortíssima articulação entre o ensino e a pesquisa, além 

de ter difusão de resultados acadêmico, científico e 

cultural. 



 

 

TÍTULO: 10) IMAGINOLOGIA VETERINÁRIA AO ALCANCE 
DA COMUNIDADE DE MATO GROSSO. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: PEDRO EDUARDO BRANDINI NESPOLI 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Este programa é uma reapresentação de 14  projeto s 

consolidados realizados no HOVET- UFMT, Campus 

Cuiabá, de suma importância para a sociedade, 

relacionado ao atendimento especializado clínico e 

cirúrgico de animais domésticos e silvestres e de apoio e 

diagnóstico visando a prevenção e tratamento de 

doenças de importância à saúde animal, com reflexo 

direto na economia do estado, na saúde do homem e no 

meio ambiente. Possui perspectiva multi, inter e 

transdisciplinar além de ser interinstitucional, com 

fortíssima articulação entre o ensino e a pesquisa, al ém 

de ter difusão de resultados acadêmico, científico e 

cultural. 



 

 

TÍTULO: 11) LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA 
VETERINÁRIA DO HOVET. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: PEDRO EDUARDO BRANDINI NESPOLI 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Este programa é uma reapresentação de 14  projetos 

consolidados realizados no HOVET- UFMT, Campus 

Cuiabá, de suma importância para a sociedade, 

relacionado ao atendimento especializado clínico e 

cirúrgico de animais domésticos e silvestres e de apoio e 

diagnóstico visando a prevenção e tratamento de 

doenças de importância à saúde animal, com reflexo 

direto na economia do estado, na saúde do homem e no 

meio ambiente. Possui perspectiva multi, inter e 

transdisciplinar além de ser interinstitucional, com 

fortíssima articulação entre o ensino e a pesquisa, além 

de ter difusão de resultados acadêmico, científico e 

cultural. 



 

 

TÍTULO: 12) ATENDIMENTO CLÍNICO E CIRÚRGICO DE 
GRANDES ANIMAIS DO HOVET-UFMT, CAMPUS 
CUIABÁ 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: PEDRO EDUARDO BRANDINI NESPOLI 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Este programa é uma reapresentação de 14  projetos 

consolidados realizados no HOVET- UFMT, Campus 

Cuiabá, de suma importância para a sociedade, 

relacionado ao atendimento especializado clínico e 

cirúrgico de animais domésticos e silvestre s e de apoio e 

diagnóstico visando a prevenção e tratamento de 

doenças de importância à saúde animal, com reflexo 

direto na economia do estado, na saúde do homem e no 

meio ambiente. Possui perspectiva multi, inter e 

transdisciplinar além de ser interinstitucional, com 

fortíssima articulação entre o ensino e a pesquisa, além 

de ter difusão de resultados acadêmico, científico e 

cultural. 



 

 

TÍTULO: 13) DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS 
DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E SILVESTRES NO 
HOVET-UFMT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: PEDRO EDUARDO BRANDINI NESPOLI 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Este programa é uma reapresentação de 14  projetos 

consolidados realizados no HOVET- UFMT, Campus 

Cuiabá, de suma importância para a sociedade, 

relacionado ao atendimento especializado cl ínico e 

cirúrgico de animais domésticos e silvestres e de apoio e 

diagnóstico visando a prevenção e tratamento de 

doenças de importância à saúde animal, com reflexo 

direto na economia do estado, na saúde do homem e no 

meio ambiente. Possui perspectiva mult i, inter e 

transdisciplinar além de ser interinstitucional, com 

fortíssima articulação entre o ensino e a pesquisa, além 

de ter difusão de resultados acadêmico, científico e 

cultural. 



 

 

TÍTULO: 14) DIAGNÓSTICO DE LEISHMANIOSE CANINA 
NO LABORATÓRIO DE LEISHMANIOSES DO 
HOVET-UFMT E CONSCIENTIZAÇÃO DOS 
PROPRIETÁRIOS SOBRE A DOENÇA. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: PEDRO EDUARDO BRANDINI NESPOLI 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Este programa é uma reapresentação de 14  projetos 

consolidados realizados no HOVET- UFMT, Campus 

Cuiabá, de suma importância para a sociedade, 

relacionado ao atendimento especializado clínico e 

cirúrgico de animais domésticos e silvestres e de apoio e 

diagnóstico visando a prevenção e tratamento de 

doenças de importância à saúde animal, com reflexo 

direto na economia do estado, na saúde do homem e no 

meio ambiente. Possui perspectiva multi, inter e 

transdisciplinar além de ser interinstitucional, com 

fortíssima articulação entre o ensino e a pesquisa, além 

de ter difusão de resultados acadêmico, científico e 

cultural. 



 

 

TÍTULO: 2) ATENDIMENTO CLÍNICO DE ANIMAIS 
SELVAGENS DE VIDA LIVRE E MANTIDOS EM 
CATIVEIRO. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: PEDRO EDUARDO BRANDINI NESPOLI 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Este programa é uma reapresentação de 14  p rojetos 

consolidados realizados no HOVET- UFMT, Campus 

Cuiabá, de suma importância para a sociedade, 

relacionado ao atendimento especializado clínico e 

cirúrgico de animais domésticos e silvestres e de apoio e 

diagnóstico visando a prevenção e tratamento d e 

doenças de importância à saúde animal, com reflexo 

direto na economia do estado, na saúde do homem e no 

meio ambiente. Possui perspectiva multi, inter e 

transdisciplinar além de ser interinstitucional, com 

fortíssima articulação entre o ensino e a pesqui sa, além 

de ter difusão de resultados acadêmico, científico e 

cultural. 



 

 

TÍTULO: 3) PROJETO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: PEDRO EDUARDO BRANDINI NESPOLI 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Este programa é uma reapresentação de 14   projetos 

consolidados realizados no HOVET- UFMT, Campus 

Cuiabá, de suma importância para a sociedade, 

relacionado ao atendimento especializado clínico e 

cirúrgico de animais domésticos e silvestres e de apoio e 

diagnóstico visando a prevenção e tratament o de 

doenças de importância à saúde animal, com reflexo 

direto na economia do estado, na saúde do homem e no 

meio ambiente. Possui perspectiva multi, inter e 

transdisciplinar além de ser interinstitucional, com 

fortíssima articulação entre o ensino e a pes quisa, além 

de ter difusão de resultados acadêmico, científico e 

cultural. 



 

 

TÍTULO: 4) ANJO DA GUARDA: ATENDIMENTO 
ANESTESIOLÓGICO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E 
SILVESTRES DA GRANDE CUIABÁ E ESTADO DE 
MATO GROSSO. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: PEDRO EDUARDO BRANDINI NESPOLI 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Este programa é uma reapresentação de 14  projetos 

consolidados realizados no HOVET- UFMT, Campus 

Cuiabá, de suma importância para a sociedade, 

relacionado ao atendimento especializado clínico e 

cirúrgico de animais domésticos e silvestres e de apoio e 

diagnóstico visando a prevenção e tratamento de 

doenças de importância à saúde animal, com reflexo 

direto na economia do estado, na saúde do homem e no 

meio ambiente. Possui perspectiva multi, inter e 

transdisciplinar além de ser interinstitucional, com 

fortíssima articulação entre o ensino e a pesquisa, além 

de ter difusão de resultados acadêmico, científico e 

cultural. 



 

 

TÍTULO: 5) ATENDIMENTO CLÍNICO CIRÚRGICO DE 
PEQUENOS ANIMAIS, PETS EXÓTICOS E 
ANIMAIS SILVESTRES DA REGIÃO DE CUIABÁ 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: PEDRO EDUARDO BRANDINI NESPOLI 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Este programa é uma reapresentação de 14  projetos 

consolidados realizados no HOVET- UFMT, Campus 

Cuiabá, de suma importância para a socied ade, 

relacionado ao atendimento especializado clínico e 

cirúrgico de animais domésticos e silvestres e de apoio e 

diagnóstico visando a prevenção e tratamento de 

doenças de importância à saúde animal, com reflexo 

direto na economia do estado, na saúde do homem e no 

meio ambiente. Possui perspectiva multi, inter e 

transdisciplinar além de ser interinstitucional, com 

fortíssima articulação entre o ensino e a pesquisa, além 

de ter difusão de resultados acadêmico, científico e 

cultural. 



 

 

TÍTULO: 6) LABORATÓRIO DE PATOLOGIA VETERINÁRIA: 
DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO VETERINÁRIO NO 
ESTADO DE MATO GROSSO. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: PEDRO EDUARDO BRANDINI NESPOLI 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Este programa é uma reapresentação de 14  projetos 

consolidados realizados no HOVET- UFMT, Campus 

Cuiabá, de suma importância para a sociedade, 

relacionado ao atendimento especializado clínico e 

cirúrgico de animais domésticos e silvestres e de apoio e 

diagnóstico visando a prevenção e tratamento de 

doenças de importância à saúde animal, com reflexo 

direto na economia do estado, na saúde do homem e no 

meio ambiente. Possui perspectiva multi, inter e 

transdisciplinar além de ser interinstitucional, com 

fortíssima articulação entre o ensino e a pesquisa, além 

de ter difusão de resul tados acadêmico, científico e 

cultural. 



 

 

TÍTULO: 7) ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ANÁLISES 
LABORATORIAIS DAS DOENÇAS INFECCIOSAS 
EM ANIMAIS DE COMPANHIA ATENDIDOS NO 
HOVET-UFMT. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: PEDRO EDUARDO BRANDINI NESPOLI 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Este programa é uma reapresentação de 14  projetos 

consolidados realizados no HOVET- UFMT, Campus 

Cuiabá, de suma importância para a sociedade, 

relacionado ao atendimento especializado clínico e 

cirúrgico de animais domésticos e silvestres e d e apoio e 

diagnóstico visando a prevenção e tratamento de 

doenças de importância à saúde animal, com reflexo 

direto na economia do estado, na saúde do homem e no 

meio ambiente. Possui perspectiva multi, inter e 

transdisciplinar além de ser interinstitucion al, com 

fortíssima articulação entre o ensino e a pesquisa, além 

de ter difusão de resultados acadêmico, científico e 

cultural. 



 

 

TÍTULO: 8) ATENDIMENTO DE DIAGNOSTICO 
MICROBIOLÓGICO DE DOENÇAS INFECCIOSAS 
NO LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA 
VETERINÁRIA DA UFMT. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: PEDRO EDUARDO BRANDINI NESPOLI 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Este programa é uma reapresentação de 14  projetos 

consolidados realizados no HOVET- UFMT, Campus 

Cuiabá, de suma importância para a sociedade, 

relacionado ao atendimento especializado clínico e 

cirúrgico de animais domésticos e silvestres e de apoio e 

diagnóstico visando a prevenção e tratamento de 

doenças de importância à saúde animal, com reflexo 

direto na economia do estado, na saúde do homem e no 

meio ambiente. Possui perspectiva multi, inter e 

transdisciplinar além de ser interinstitucional, com 

fortíssima articulação entre o ensino e a pesquisa, além 

de ter difusão de resultados acadêmico, científico e 

cultural. 



 

 

TÍTULO: 9) DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE DOENÇAS 
INFECCIOSAS NO HOVET-UFMT. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: PEDRO EDUARDO BRANDINI NESPOLI 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Este programa é uma reapresentação de 14  projetos 

consolidados realizados no HOVET- UFMT, Campus 

Cuiabá, de suma importância para a sociedade, 

relacionado ao atendimento especializado clínico e 

cirúrgico de animais domésticos e silvestres e de apoio e 

diagnóstico visando a prevenção e tratamento de 

doenças de importância à saúde animal, com reflexo 

direto na economia do estado, na saúde do homem e no 

meio ambiente. Possui perspectiva multi, inter e 

transdisciplinar além de ser interinstitucional, com 

fortíssima articulação entre o ensino e a pesquisa, além 

de ter difusão de resultados acadêmico, científico e 

cultural. 



 

 

TÍTULO: ATENDIMENTO NUTRICIONAL DOS SERVIDORES 
ATIVOS DA UFMT PARTICIPANTES DO 
PROGRAMA CÁRDIO-UFMT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Alimentos e Nutrição 

COORDENADOR: NAOEL HASSAN FERES 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Trata-se de um projeto de atenção à saúde 

cardiovascular dos servidores ativos da  UFMT (Campus 

Cuiabá) que foram triados no Programa CÁRDIO -UFMT 

no período de 2009 a 2016. O presente projeto visa à 

continuidade das ações na promoção, prevenção e 

tratamento dos fatores de risco cardiovascular, assim 

como, avaliar o efeito da conduta nutricional instituída 

durante o período de acompanhamento ambulatorial 

diretamente relacionado ao seu estado nutricional, 

exames laboratoriais e redução de novos fatores de 

riscos cardiovasculares. A equipe é composta por 

docentes e discentes dos cursos de nutrição, em 

parceria se necessário de psicólogo e assistente social 

da CASS (Coordenação de assistência em saúde ao 

servidor) da UFMT. As atividades de acompanhamento 

do tratamento nutricional serão baseadas em anamnese 

alimentar, frequência de consumo alimentar, exames 

laboratoriais, diagnósticos clínicos e nutricionais, com 

orientações qualitativas e quantitativas da dieta .  Por 

meio destas intervenções, pretendem-se avaliar o efeito 

do acompanhamento nutricional, mudanças no estilo de 

vida, redução da frequência dos fatores de risco 

cardiovascular e melhora da capacidade funcional dos 

servidores participantes do Programa CÁRDIO -UFMT. 



 

 

TÍTULO: ATIVIDADES COGNITIVAS PARA TERCEIRA IDADE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Educação Física 

COORDENADOR: WALERIA CHRISTIANE REZENDE FETT 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Este programa possui atividades multidisciplinares para 

melhora da qualidade de vida com o objetivo de 

prevenir e auxiliar no tratamento dos fatores de risco 

para saúde de idosos aposentados da UFMT e 

comunidade externa. Por meio das intervenções (físicas, 

psicossociais, educativas, culturais e de promoção da 

saúde em geral) pretendem-se promover mudanças no 

estilo de vida, oportunidades sociais de inserção dos 

idosos novamente na comunidade acadêmica, além do 

envolvimento dos acadêmicos e docentes na vivência 

prática e geração de conhecimento científico na área da 

gerontologia. As ações, além de proporcionar aos alunos 

a vivência prática para atuar na área da gerontologia, 

representa uma abertura da UFMT para os idosos 

aposentados e da comunidade cuiabana poderem 

participar de palestras e debates sobre políticas 

públicas voltadas para terceira idade, assunto que será 

abordado no workshop. A equipe será composta por 

docentes e discentes dos cursos de educação física, 

música, psicologia, medicina, enfermagem, instituto de 

linguagem, técnicos da Faculdade de Educação Física e 

pela seção de desenvolvimento humano. Ainda, será 

formado um grupo de estudos na área do 

envelhecimento envolvendo todos os executores.  



 

 

TÍTULO: BOLETIM ELETRÔNICO INFORMATIVO SAÚDE E 
CIDADANIA. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Saúde Coletiva 

COORDENADOR: NINA ROSA FERREIRA SOARES 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Trata-se de um boletim informativo voltado a 

disseminar informações de interesse na área da saúde 

coletiva junto aos profissionais, gestores, conselheiros, 

estudantes, docentes e participantes dos movimentos 

sociais da área da saúde, contribuindo para a 

socialização do conhecimento e troca de experiências.  



 

 

TÍTULO: CINEMED 2017 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Básicas em Saúde 

COORDENADOR: ZILIANI DA SILVA BUSS 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Sendo múltiplos os fatores que contribuem para a 

formação de profissionais éticos, pretende-se intervir 

no cotidiano dos participantes do evento 

proporcionando contato com diversas questõ es da vida 

ou da morte e dos processos de adoecimento ao realizar 

a exposição de filmes juntamente com debates, 

palestras ou rodas de conversa ministrados por 

especialistas de diversas áreas pertinentes àquela 

sessão. Entre os temas bioéticos que serão abo rdados 

estão: animais, autonomia, castração química, 

consentimento informado, deficiência física, diagnóstico 

genético, dignidade humana, diretivas antecipadas de 

vontade, envelhecimento, estética, experimentação 

científica, eutanásia, gênero, guerra, HIV/ AIDS, 

homossexualidade, LGBTI, mistanásia, novas 

tecnologias, papel do cuidador, pessoalidade, 

prostituição, reprodução humana assistida, 

responsabilidade, sexualidade, suicídio assistido, entre 

outros.  



 

 

TÍTULO: COMEÇANDO CEDO 2017 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Básicas em Saúde 

COORDENADOR: ZILIANI DA SILVA BUSS 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O projeto visa levar alegria e alento aos pacientes do 

Hospital Universitário Júlio Müller, além de modificar o 

ambiente hospitalar, deixando-o mais agradável. Visa, 

ainda, humanizar os acadêmicos do curso de graduação 

em Medicina, incentivando-os a olhar para o paciente 

como um indivíduo que necessita de atenção integral, e 

não uma doença ou objeto de trabalho, promovendo 

experiências que trazem conforto e esperança aos 

pacientes, e vivência com ganhos imensuráveis para os 

graduandos participantes do projeto.  



 

 

TÍTULO: CÓPIA DE EDUCAÇÃO SEXUAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Clínica Médica 

COORDENADOR: SOFIA ADELIA BERNARDO DA SILVA 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O Projeto Educação Sexual para Adolescentes da APAE, 

idealizado por acadêmicos da  Faculdade de Medicina, 

tem por pretensão suprir um déficit educacional e de 

Saúde Pública  no que se refere à sexualidade da 

população das pessoas portadoras de necessidades  

especiais. Como parceira do projeto foi escolhida a 

Associação de Pais e Amigos dos  Excepcionais de Cuiabá 

(APAE-Cuiabá), que desde de a década de 50, no Brasil, 

tem  trabalho de vanguarda nos assuntos referentes à 

saúde, educação e cuidados das pessoas  com 

deficiências.  O projeto pretende atuar com foco em 

dois grupos distintos de público-alvo, a saber, os  jovens 

estudantes da APAE e os pais e professores ligados aos 

alunos. Visando os  adolescentes, serão propostos 

encontros quinzenais de discussão – usando 

metodologias  como rodas de conversa e dinâmicas de 

grupo – sobre os assuntos relacionados ao tema  sexo e 

sexualidade, será definido um assunto por encontro 

(como, beijo, namoro, sexo,  masturbação etc). Os 

encontros com pais e mestres acontecerão mensalmente 

e será  discutido os pontos mais importantes sobre os 

dois assuntos debatidos previamente com os  alunos.  

Os encontros esperam proporcionar aos adolescentes e 

jovens da APAE um ambiente no  qual possam 

compartilhar seus conhecimentos, dúvidas, medos e 

onde possam a aprender  sobre sua própria sexualidade, 

muitas vezes negada e negligenciada por país e  

professores. As atividades chamarão atenção não só 

para descoberta do próprio corpo mas também para 

temas importantes em saúde pública, como prevenção 

de doenças e  métodos anticoncepcionais.  Para os pais 

e mestres as atividades terão por objetivo discutir os 



melhores meios para  educar, conversar e trabalhar os 

assuntos sobre sexualidade e sexo com os deficientes  

intelectuais. Nessas reuniões, os pais e professores 

poderão entrar em contato com  especialistas das áreas 

médica e humana, podendo aprender a como lidar com a  

sexualidade dos filhos e alunos, no que tange a 

educação sexual, prevenção de doenças,  anticoncepção, 

namoro e relacionamentos duradouros.  



 

 

TÍTULO: CÓPIA DE GUARDA RESPONSÁVEL DOS ANIMAIS 
DOMÉSTICOS EM CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE-
MT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: ADRIANA BORSA 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O presente projeto começou a ser realizado  no ano de 

2009 no curso de Medicina Veterinária realizando uma 

sensibilização quanto aos cuidados básicos com os 

animais domésticos para alunos das escolas públicas de 

Cuiabá e Várzea Grande-MT principalmente em bairros 

de vulnerabilidade social. A guarda responsável dos 

animais domésticos consiste nos cuidados básicos tanto 

com os animais sob a tutela de quem os adquiriu como 

em relação ao meio ambiente e à sociedade em geral. A  

importância disso é tão grande que somente por meio 

da guarda responsável é possível diminuir e quem  sabe 

eliminar os maus tratos aos animais e a disseminação de 

contaminação ao meio ambiente pelos animais 

abandonados ou que vivem soltos nas ruas sem 

supervisão de seus proprietários. O esclarecimento à 

população da problemática existente e das formas 

possíveis de ao menos minimizá-la é de fundamental 

importância do ponto de vista ambiental e de saúde 

pública.  



 

 

TÍTULO: CÓPIA DE MONITORAMENTO DO AEDES 
AEGYPTI E AEDES ALBOPICTUS NO CAMPUS DA 
UFMT EM CUIABÁ 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Biologia e Zoologia 

COORDENADOR: ROSINA DJUNKO MIYAZAKI 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: As três doenças (Dengue, Chikungunha e Zika) são 

adquiridas através da picada do mosquito Aedes 

aegypti, mais conhecido como mosquito da dengue, ou o 

Aedes albopictus, potencial transmissor em lab oratório 

da Dengue. A única forma de evitar as três doenças é 

com o combate do mosquito, através da eliminação dos 

criadouros do mosquito nas casas, no trabalho e nas 

áreas públicas. Uma tarefa de todos.   Dengue é uma 

doença febril aguda, de etiologia viral e de evolução 

benigna, na maioria dos casos. Pode apresentar duas 

formas clínicas: Dengue Clássico e Febre Hemorrágica do 

Dengue ou Dengue Hemorrágico. É a virose urbana mais 

difundida no mundo. É uma doença de áreas tropicais e 

subtropicais, onde as condições do meio ambiente 

favorecem o desenvolvimento do mosquito Aedes 

aegypti.  A Dengue e a Chikungunya têm sintomas e 

sinais parecidos, enquanto a Dengue se destaca pelas 

dores nos corpo, a Chikungunya se destaca por dores e 

inchaço nas articulações. Já a Zika se destaca por uma 

febre mais baixa (ou ausência de febre), muitas manchas 

na pele e coceira no corpo.      O primeiro sintoma da 

Dengue é a febre alta, entre 39° e 40°C. Tem início 

repentino e geralmente dura de 2 a 7 dias, 

acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e 

articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, 

erupção e coceira no corpo. Pode haver perda de peso, 

náuseas e vômitos.    Chikungunya  apresenta sintomas 

como febre alta, dor muscular e nas articulações, dor de 

cabeça e exantema (erupção na pele). Os sinais 

costumam durar de 3 a 10 dias.     Zika  tem como 

principal sintoma o exantema (erupção na pele) com 



coceira, febre baixa (ou ausência de febre), olhos 

vermelhos sem secreção ou coceira, dor nas 

articulações, dor nos músculos e dor de cabeça. 

Normalmente os sintomas desaparecem após 3 a 7 dias.   

O desenvolvimento do Aedes aegypti pode ser dividido 

em 2 fases (aquática e aérea), passando por 4 estágios 

distintos: ovo => larva => pupa => mosquito alado. Na 

fase aquática a fêmea do mosquito põe seus ovos nas 

paredes de recipientes com água. As larvas saem dos 

ovos e vivem na água por aproximadamente uma 

semana. Passam pelo estágio de pupa que dura de 1 a 2 

dois dias, ao final do qual surge o mosquito alado ou 

adulto. O Aedes aegypti é um mosquito pequeno, 

escuro, com um desenho prateado em forma de lira no 

dorso e listras nas patas, podendo viver de 1 a 2 meses. 

Reproduz-se em todo lugar onde existe água parada e 

limpa, em qualquer tipo de recipiente que acumule 

água. Exemplos: bacias, baldes, bandejas de 

escorrimento de geladeiras, barris, buracos de árvores, 

calhas de telhados, canaletas, drenos de escoamentos, 

garrafas, latas, panelas, pneus, potes, pratos, tambores, 

tanques, cisternas, urnas de cemitérios, vasos de flores , 

vidros, caixas d’água, copos descartáveis, casca de ovo, 

tampa de garrafa. Os locais preferidos para abrigo são 

armários e lugares escuros dentro de casa. No ambiente 

externo prefere lugares frescos e sombreados. A fêmea 

do Aedes aegypti tem hábitos diurnos, pica as pessoas 

nas primeiras horas do dia e no final da tarde. Ataca 

preferencialmente no ambiente doméstico ou 

peridoméstico, uma vez que as maiorias dos criadouros 

se encontram dentro das casas ou em seus arredores. 

Não há tratamento específico para o dengue. As 

medidas terapêuticas visam à manutenção do estado 

geral do paciente. Não devem ser usados derivados do 

ácido acetilsalicílico para combater a dor e a febre, pois 

podem provocar sangramento  Recomenda-se tomar 

dipirona ou acetaminofen. Ainda não existe vacina 

contra o dengue, por isso a única garantia para que não 

ocorra a doença é a ausência do mosquito transmissor. 

Várias medidas preventivas, individuais ou coletivas, 

devem ser adotadas pelas instituições públicas e pela 

população em geral: • proteger-se de picadas do 

mosquito através de repelentes de insetos, 

mosquiteiros, telas em portas e janelas; • eliminar os 

criadouros do mosquito; • manter bem tampados os 

recipientes de armazenamento de água; • remover e dar 

um destino adequado ao lixo ; • utilizar larvicidas (como 

o Temefós) nos focos de Aedes aegypti para matar as 



larvas em desenvolvimento; • em casos de epidemia, 

pulverização com inseticidas organofosforados sob a 

forma de aerossóis a ultra baixo volume ('fumacê') para 

eliminar os mosquitos adultos. Tais medidas não terão 

êxito se não contarem com a participação de toda a 

comunidade. 



 

 

TÍTULO: CÓPIA DE SAÚDE DO MIGRANTE HAITIANO EM 
MATO GROSSO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Saúde Coletiva 

COORDENADOR: MARIA ANGELA CONCEICAO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Este projeto de extensão universitária reflete a 

responsabilidade da universidade, em especial do 

Instituto de Saúde Coletiva da UFMT, em trabalhar com 

a comunidade para produzir socialmente saúde. A 

proposta objetiva articular, gestão dos serviços  de 

saúde, trabalhadores e migrantes em saúde, visando 

minimizar as possiveis dificuldades encontradas pelos 

migrantes no cotidiano da busca pelos cuidados em 

saúde.  Por outro lado, pretende fomentar a 

intersetorialidade e fortalecer a vinculação ensino, 

serviço e comunidade a fim de empoderar a população 

migrante e contribuir para o desenvolvimento de 

habilidades junto aos trabalhadores de saúde no 

atendimento aos migrantes na rotina dos serviços de 

saúde.  Com o decorrer do projeto observou-se que mais 

parceiros foram sendo agregados para a execução das 

ações, sendo dessa forma, um projeto que desperta a 

necessidade de continuação.  



 

 

TÍTULO: CÓPIA DE TELESSAÚDE MT- NÚCLEO DE 
ENFERMAGEM. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Enfermagem 

COORDENADOR: ISABELE TORQUATO MOZER 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O Programa Telessaúde Brasil Redes tem por objetivo 

integrar o ensino e o    serviço por meio de ferramentas 

de tecnologias da informação, que oferecem     

condições para promover a Teleassistência e a 

Teleducação, constituindo – se     como uma estratégia 

de educação permanente em saúde.  A proposta de 

extensão     promover o diálogo entre ensino e serviço 

inserindo o aluno de graduação neste     campo de 

educação permanente, em crescimento no Brasil e no 

estado de Mato     Grosso, como uma estratégia de 

contribuir para o seu conhecimento técnico     científico, 

clínico e as aplicações práticas dos conceitos redes de 

atenção à saúde.     A extensão propiciará também a 

prática do exercício profissional mediante suas     

permissões e proibições contidas da lei do exe rcício 

profissional de enfermagem. A     proposta está 

vinculada a disciplina estágio curricular I, no qual o 

discente     desenvolve atividades de assistência, gestão 

e educação em saúde no âmbito da     Atenção Básica. O 

aluno será acompanhado pelo coordenador do projeto e 

pelo     enfermeiro responsável pelo núcleo Telessaúde 

MT e receberá treinamento     específico para 

desenvolver as atividades.  



 

 

TÍTULO: CORAL DA 3A IDADE DA UFMT - LONGEVIDADE 
SAUDAVEL 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: DORIT KOLLING DE OLIVEIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Este programa possui atividades multidisciplinares para 

melhora da qualidade de vida com o objetivo de 

prevenir e auxiliar no tratamento dos fatores de risco 

para saúde de idosos aposentados da UFMT e 

comunidade externa. Por meio das intervenções (físicas, 

psicossociais, educativas, culturais e de promoção da 

saúde em geral) pretendem-se promover mudanças no 

estilo de vida, oportunidades sociais de inserção dos 

idosos novamente na comunidade acadêmica, além do 

envolvimento dos acadêmicos e docentes na vivência 

prática e geração de conhecimento científico na área da 

gerontologia. As ações, além de proporcionar aos alunos 

a vivência prática para atuar na área da gerontologia, 

representa uma abertura da UFMT para os id osos 

aposentados e da comunidade cuiabana poderem 

participar de palestras e debates sobre políticas 

públicas voltadas para terceira idade, assunto que será 

abordado no workshop. A equipe será composta por 

docentes e discentes dos cursos de educação física,  

música, psicologia, medicina, enfermagem, instituto de 

linguagem, técnicos da Faculdade de Educação Física e 

pela seção de desenvolvimento humano. Ainda, será 

formado um grupo de estudos na área do 

envelhecimento envolvendo todos os executores.  



 

 

TÍTULO: DANÇA RECREATIVA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Educação Física 

COORDENADOR: WALERIA CHRISTIANE REZENDE FETT 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Este programa possui atividades multidisciplinares para 

melhora da qualidade de vida com o objetivo de 

prevenir e auxiliar no tratamento dos fatores de risco 

para saúde de idosos aposentados da UFMT e 

comunidade externa. Por meio das intervenções (físicas, 

psicossociais, educativas, culturais e de promoção da 

saúde em geral) pretendem-se promover mudanças no 

estilo de vida, oportunidades sociais de ins erção dos 

idosos novamente na comunidade acadêmica, além do 

envolvimento dos acadêmicos e docentes na vivência 

prática e geração de conhecimento científico na área da 

gerontologia. As ações, além de proporcionar aos alunos 

a vivência prática para atuar na área da gerontologia, 

representa uma abertura da UFMT para os idosos 

aposentados e da comunidade cuiabana poderem 

participar de palestras e debates sobre políticas 

públicas voltadas para terceira idade, assunto que será 

abordado no workshop. A equipe será composta por 

docentes e discentes dos cursos de educação física, 

música, psicologia, medicina, enfermagem, instituto de 

linguagem, técnicos da Faculdade de Educação Física e 

pela seção de desenvolvimento humano. Ainda, será 

formado um grupo de estudos na área do 

envelhecimento envolvendo todos os executores.  



 

 

TÍTULO: EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NA ATENÇÃO 
BÁSICA: BOAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO 
SEGURA DE ALIMENTOS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Alimentos e Nutrição 

COORDENADOR: ANDRESSA MENEGAZ 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Doenças transmitidas por alimentos (DTAs) é um tema 

de grande preocupação dos governos de vários países no 

mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1 em 

cada 10 pessoas adoecem todos os anos pela ingestão 

de alimentos contaminados e 420.000 morrem por essas 

doenças (Brasil, 2003). As enfermidades diarreicas 

prevalecem, pois, em sua maioria são causadas pela 

ingestão de água ou alimentos contaminados por 

microrganismos perigosos ou substâncias químicas 

tóxicas (OMS, 2015). As atividades terão in ício por meio 

do treinamento dos acadêmicos pelos docentes, a fim de 

que estes estejam aptos a interagir com a população 

atendida pelas Unidades Básicas de Saúde no município 

de Cuiabá, ministrando capacitações abrangentes sobre 

a manipulação segura de alimentos, por meio do tema 

“As 5 chaves para a produção segura de alimentos”, 

propostos pela OMS. Estas capacitações serão 

desenvolvidas com os agentes comunitários de saúde 

presentes nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e com os 

usuários do Sistema Único de Saúde através da 

interação nas salas de espera e em visitas domiciliares. 

Assim, esta ação permitirá que grupos vulneráveis sejam 

impactados, promovendo o empoderamento desta 

população. Este projeto promoverá ainda a experiência 

dos discentes em termos metodológicos, teóricos e 

práticos e a troca de saberes, possibilitando o 

desenvolvimento de competências e habilidades que 

contribuirão na sua futura atuação profissional como 

agente de promoção da saúde.  



 

 

TÍTULO: EXERCÍCIO RESISTIDO NA TERCEIRA IDADE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Educação Física 

COORDENADOR: WALERIA CHRISTIANE REZENDE FETT 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Este programa possui atividades multidisciplinares para 

melhora da qualidade de vida com o objetivo de 

prevenir e auxiliar no tratamento dos fatores de risco 

para saúde de idosos aposentados da UFMT e 

comunidade externa. Por meio das intervenções (físicas, 

psicossociais, educativas, culturais e de promoção da 

saúde em geral) pretendem-se promover mudanças no 

estilo de vida, oportunidades sociais de inserção dos 

idosos novamente na comunidade acadêmica, além do 

envolvimento dos acadêmicos e docentes na vivência 

prática e geração de conhecimento científico na área da 

gerontologia. As ações, além de proporcionar aos alunos 

a vivência prática para atuar na área da gerontol ogia, 

representa uma abertura da UFMT para os idosos 

aposentados e da comunidade cuiabana poderem 

participar de palestras e debates sobre políticas 

públicas voltadas para terceira idade, assunto que será 

abordado no workshop. A equipe será composta por 

docentes e discentes dos cursos de educação física, 

música, psicologia, medicina, enfermagem, instituto de 

linguagem, técnicos da Faculdade de Educação Física e 

pela seção de desenvolvimento humano. Ainda, será 

formado um grupo de estudos na área do 

envelhecimento envolvendo todos os executores.  



 

 

TÍTULO: FOR LIFE SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA A 
COMUNIDADE 2017 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Clínica Cirúrgica 

COORDENADOR: ALBERTO BICUDO SALOMAO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O atendimento de primeiros socorros, prestado a  uma 

vítima de trauma ou mal súbito, é de extrema 

importância não só para a manutenção dos sinais vitais 

e preservação da vida, mas para um melhor prognóstico 

do indivíduo. No entanto, sabe-se que apenas uma 

porção bastante reduzida da população é capacita da e 

sente-se confiante para prestá-lo em situação de 

emergência. Esse fato foi exemplificado em uma  

pesquisa publicada na Revista da Escola de Enfermagem 

da USP em 2008, a qual mostrou que apenas 13% dos 

indivíduos leigos entrevistados haviam sido 

devidamente treinados e sentiam-se preparados para 

prestar auxílio, caso necessário. Hoje, o curso de 

formação de condutores é a principal fonte de contato 

sobre primeiros socorros, porém trata-se de uma 

abordagem extremamente superficial e teórica, o que 

não capacita ou dá confiança a esses condutores. 

Portanto, é evidente a importância de ações que visem 

modificar esse panorama, trazendo conhecimento 

teórico e prático em suporte básico de vida para a 

população e tornando-a confiante para realizá-o. Assim, 

dando continuidade a um projeto de bastante adesão na 

faculdade de medicina da UFMT, pretende-se realizar 

uma nova turma do curso For Life, a qual capacita 

acadêmicos de medicina nesse tema para, 

posteriormente, capacitarem alunos do ensino médio.  



 

 

TÍTULO: FORA DA BOLHA: ATENÇÃO MULTIDISCIPLINAR 
NO CONTEXTO DA ENFERMARIA PEDIÁTRICA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Pediatria 

COORDENADOR: SANDRA BREDER ASSIS 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Em 2015 a Equipe Multiprofissional de Atendimento à 

Criança do Hospital  Universitário Júlio Müller (HUJM) 

visando dar continuidade ao atendimento de qualidade 

à criança hospitalizada e ao familiar cuidador e, 

também, implementar a políticas de humanização 

desenvolveu o projeto de extensão “Fora da bolha: 

atenção multidisciplinar no contexto da enfermaria 

pediátrica”. Os resultados alcançados nesse primeiro 

ano estimularam o desenvolvimento do projeto em 

2016. Apesar das dificuldades encontradas no ano de 

2016 no desenvolvimento do projeto, foi possível atingir 

os objetivos e metas propostas, dentre elas: 

desenvolvimento de atividades na enfermaria pediátrica 

que minimizassem os efeitos da hospitalização através 

de eixos de trabalho como brinquedo/atividade 

terapêutica, passeio terapêutico, atividades culturais e 

vínculo entre ensino e pesquisa, envolvimento de toda a 

equipe do projeto, publicação dos resultados e 

realização do II Encontro de Ações de Humanização da 

Enfermaria Pediátrica do HUJM. Desse modo, a partir 

dos resultados alcançados ao longo desses dois anos, a 

presente proposta tem por objetivo desenvolver ações e 

intervenções junto às crianças hospitalizadas na 

enfermaria pediátrica do Hospital Universitário Júlio 

Muller (HUJM), seus cuidadores, familiares e equipe de 

saúde. Para tanto, o presente projeto será desenvol vido 

em seis eixos, a saber: Eixo 1 – Brinquedo terapêutico: 

visa o desenvolvimento de atividades através do uso de 

técnicas que envolvem o brinquedo terapêutico junto às 

crianças hospitalizadas, seus cuidadores e familiares 

com o intuito de interagirem e compreenderem a 

doença, procedimentos e intervenções; Eixo 2 - Passeio 



terapêutico: envolve atividades que visam a integração 

da criança hospitalizada e seus cuidadores a ambientes 

internos e externos à enfermaria pediátrica do HUJM; 

Eixo 3 - Eventos culturais: envolve a realização de 

eventos pautados em datas comemorativas que são 

expressão do patrimônio histórico e cultural da 

população brasileira; Eixo 4 – AIEP-HUJM (Ações 

Integradas da Enfermaria Pediátrica – HUJM): objetiva a 

integração de ações de pesquisa e extensão entre a 

comunidade interna e externa do HUJM com a 

enfermaria pediátrica. Para a realização da presente 

proposta participará uma média de 50 (cinquenta) 

crianças hospitalizadas, seus respectivos cuidadores e 

familiares (considerando no mínimo um membro da 

família), estima uma média total de 150 (cento e 

cinquenta) participantes. Para o desenvolvimento das 

ações nos seis eixos propostos, serão utilizados os 

seguintes instrumentos e materiais: a) entrevistas; b) 

questionários; c) brinquedos terapêuticos; c) filmagens. 

A partir do desenvolvimento do projeto espera-se: a) 

minimizar os efeitos do processo de hospitalização na 

criança, seus cuidadores e familiares; b) atender as 

políticas de humanização da hospitalização de forma 

interdisciplinar; c) desenvolver um trabalho de equipe 

de integração nas diferentes áreas de conhecimento que 

trabalham na enfermaria pediátrica e; d) envolver a 

comunidade interna do hospital nas ações desenvolvidas 

na enfermaria pediátrica.  



 

 

TÍTULO: HIDROGINÁSTICA PARA TERCEIRA IDADE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Educação Física 

COORDENADOR: WALERIA CHRISTIANE REZENDE FETT 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Este programa possui atividades multidisciplinares para 

melhora da qualidade de vida com o objetivo de 

prevenir e auxiliar no tratamento dos fatores de ri sco 

para saúde de idosos aposentados da UFMT e 

comunidade externa. Por meio das intervenções (físicas, 

psicossociais, educativas, culturais e de promoção da 

saúde em geral) pretendem-se promover mudanças no 

estilo de vida, oportunidades sociais de inserção  dos 

idosos novamente na comunidade acadêmica, além do 

envolvimento dos acadêmicos e docentes na vivência 

prática e geração de conhecimento científico na área da 

gerontologia. As ações, além de proporcionar aos alunos 

a vivência prática para atuar na área da gerontologia, 

representa uma abertura da UFMT para os idosos 

aposentados e da comunidade cuiabana poderem 

participar de palestras e debates sobre políticas 

públicas voltadas para terceira idade, assunto que será 

abordado no workshop. A equipe será composta por 

docentes e discentes dos cursos de educação física, 

música, psicologia, medicina, enfermagem, instituto de 

linguagem, técnicos da Faculdade de Educação Física e 

pela seção de desenvolvimento humano. Ainda, será 

formado um grupo de estudos na área d o 

envelhecimento envolvendo todos os executores.  



 

 

TÍTULO: LEÃOZINHO: ESPORTE E SAÚDE PARA 
ESCOLARES 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Básicas em Saúde 

COORDENADOR: FLAVIO SILVA TAMPELINI 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O Projeto Leãozinho, idealizado por estudantes da  

Faculdade de Medicina, tem por pretensão ser caminho 

para alcançar crianças da periferia cuiabana 

proporcionando oportunidade de contato com o esporte 

e dando base para que novos atletas possam surgir na 

comunidade mato-grossense. Para tanto, será oferecido 

às crianças participantes treinos regulares e 

profissionais de Futsal e Natação, usando-se da 

infraestrutura da Universidade Federal de Mato de 

Grosso e dos treinadores – professores de educação 

física – da Atlética Metralha, da Faculdade de Medicina.  

Além disso, o projeto tem por objetivo proporcionar a 

essas crianças o primeiro contato com a Universidade, 

contribuindo para a construção de um ambiente no qual 

o jovem possa se projetar um futuro acadêmico. Essa 

meta vem de encontro com o princípio base da UFMT, 

que - desde a construção de seu brasão, que representa 

as ideias e o conhecimento acadêmico sendo levados 

para fora dos muros da instituição - nos faz querer 

abraçar a comunidade e levar à ela tudo que a 

Universidade pode oferecer.  O programa tem  em 

mente, ainda, poder contribuir para a construção de 

uma vida saudável, criando nas crianças, e por 

consequência em seus familiares e colegas, uma cultura 

que valorize os hábitos saudáveis e a atenção à saúde. 

Para consolidar essa ideia, o Projeto prete nde - além 

dos benefícios à saúde proporcionados pelo esporte - 

reservar um espaço de tempo, semanalmente (antes dos 

treinos esportivos), para realizar Educação em Saúde 

voltada para as crianças. Assim, os participantes serão 

impactados com novas perspectivas sobre saúde em 

diversos assuntos, como alimentação, higiene, saúde 



bucal, prevenção, assistência médica etc. Para tanto, o 

projeto contará com a união de professores, discentes e 

médicos dispostos a oferecer seus conhecimentos e 

cuidados em prol dessas crianças. Acontecerão, desse 

modo, as capacitações para os estudantes de medicina e 

participantes do projeto, com tema centrado em Saúde 

da Criança.   Dessa forma, os jovens participantes do 

projeto poderão ter sua vida impactada e até 

transformada quando diante da oportunidade de ter 

acesso a Esporte, conhecimento em saúde e hábitos 

saudáveis e contato com o ambiente universitário.  



 

 

TÍTULO: MEDICINA PREVENTIVA, BIOSSEGURANÇA E 
CONTROLE DE ZOONOSES NO ZOOLÓGICO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Gerência do Zoológico 

COORDENADOR: THAIS OLIVEIRA MORGADO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O Zoológico da UFMT abriga espécimes representativos 

dos principais biomas do Brasil. O objetivo 

multidisciplinar possibilita o desenvolvimento de 

diversas atividades de lazer, pesquisa, conservação e 

educação ambiental, envolvendo a participação de 

múltiplas áreas de conhecimento. Por meio da 

capacitação e envolvimento de bolsistas em diversas 

ações junto aos diferentes setores do Zoo - corpo 

técnico, público visitante e colaboradores, o projeto 

propõe estabelecer soluções de biossegurança e 

medicina preventiva para a promoção de saúde dos 

animais do Zoológico, bem como para a interface de seu 

contato com a população visitante e a comunidade do 

entorno do Zoo, tendo em vista que se trata de um 

Zoológico estabelecido em perímetro urbano. Nesse 

sentido, estarão sendo realizadas ações relativas à 

manutenção da sanidade dos animais silvestres 

mantidos nesse cativeiro, voltadas a promoção de sua 

saúde através das práticas de medicina preventiva e 

curativa, desenvolvidas no ambulatório veterinário, bem 

como a elaboração e monitoramento de planilhas de 

dietas alimentares, além de procedimentos diagnósticos 

e cirúrgicos em parceria com o Hospital Veterinário da 

Faculdade de Veterinária. As atividades desenvolvidas 

visam ainda o envolvimento e capacitação de discentes 

e técnicos na promoção de atendimento as necessidades 

de saúde e bem estar dos animais do Zoológico da 

UFMT. 



 

 

TÍTULO: MODELAGEM TRIDIMENSIONAL, ANIMAÇÃO E 
CARACTERIZAÇÃO DE PERSONAGENS PARA 
APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE SERIOUS 
GAMES PARA CRIANÇAS HOSPITALIZADAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: EUNICE PEREIRA DOS SANTOS NUNES 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: A concepção de  Ambientes Virtuais Tridimensionais 

(AVs 3D), baseados em jogos, com propósito educativo, 

também denominados de serious games, tem sido uma 

tendência em diversas áreas de conhecimento, 

especialmente na área da saúde. Entretanto, para a 

concepção de ambientes virtuais com tais 

características, se faz necessário uma equipe 

multidisciplinar. O desenvolvimento de serious games 

exige o domínio de teorias, métodos e ferramentas 

computacionais para a modelagem tridimensional, 

animação e caracterização de personagens virtuais nos 

cenários dos jogos. Deste modo, a área de pesquisa de 

“Design de Jogos” tem muito a contribuir, haja vista que 

investiga tecnologias e metodologias voltadas para o 

projeto e desenvolvimento de jogos eletrônicos, a fim 

de obter um design consistente com o propósito do 

ambiente virtual e alinhado às necessidades e desejos 

dos potenciais usuários. Nesse contexto, este projeto de 

extensão, que está alinhado ao projeto de pesquisa 

intitulado “Fábrica de Concepção e Avaliação de 

Ambientes Virtuais Tridimensionais para Assistência a 

Criança Hospitalizada” desenvolvido em parceria com o 

Hospital Universitário Júlio Muller, tem como objetivo 

principal apoiar o desenvolvimento de AVs 3D baseados 

em jogos (serious games), com foco na modelagem, 

animação e caracterização dos personagens virtuais qu e 

compõem os cenários dos jogos. O público alvo do 

projeto são as crianças hospitalizadas, tendo em vista 

que os serious games a serem desenvolvidos serão 



aplicados como brinquedo terapêutico (auxiliar os 

profissionais de saúde a explicar procedimentos méd icos 

cotidianos) e como ferramenta de aprendizagem para as 

crianças que permanecem longos períodos internadas e 

afastadas do ambiente escolar. Durante o 

desenvolvimento do projeto de extensão todas as 

etapas serão avaliadas pela equipe multidisciplinar e 

pelos potenciais usuários, por meio de metodologias de 

Avaliação de Interface.  



 

 

TÍTULO: MÚSICA E SAÚDE: CONTRIBUINDO PARA A 
REEDUCAÇÃO SOCIAL DE JOVENS INFRATORES 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Clínica Cirúrgica 

COORDENADOR: LIA RACHEL CHAVES DO AMARAL PELLOSO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O Projeto, idealizado por acadêmicos da Faculdade de 

Medicina, tem por pretensão ser caminho que 

possibilite aos menores infratores internados no 

Complexo Pomeri de Cuiabá sua mais rápida 

recuperação e ressocialização. Para tanto, será proposta 

uma intervenção musical e cultural capaz de criar um 

ambiente no qual as interações sociais saudáveis 

possam ser solidificadas e aprimoradas. Aliado a isso, os 

jovens terão a oportunidade de aprender sobre os 

instrumentos e a desenvolver habilidades musicais.  O 

programa tem em mente, ainda, poder contribuir para a 

construção de uma vida saudável, criando nos jovens 

uma cultura que valorize os hábitos saudáveis e atenção 

à saúde. Ou seja, espera-se que o Projeto possa ser 

palco para a promoção e educação em saúde, buscando 

suprir déficit educacional e de Saúde Pública, tanto no 

que se refere às diretrizes do Ministério da Saúde na 

atenção em Saúde da Criança e do Adolescente, quanto 

na assistência em Saúde Mental para esse público, os 

menores infratores do sistema de detenção d e Cuiabá.  

Para consolidar essas ideias, as ações serão realizadas 

quinzenalmente, em parceria com a Secretaria de Estado 

de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso. Nessas 

datas, os jovens internos da instituição serão 

convidados para as práticas musicais. Será reservado, 

então, espaço de tempo dedicado às atividades de 

promoção e educação em saúde.  Espera -se por fim, que 

o projeto impacte os jovens infratores de forma a 

construir um horizonte social que contribua para o 

processo de ressocialização desses indivíduos. Para 

atingir seus resultados, as ações contarão com a união 

entre acadêmicos, professores e médicos da Faculdade 



de Medicina, dispostos a oferecer seus conhecimentos e 

cuidados em prol desses jovens. Além disso, do projeto 

será parceira a Bateria Metralha, grupo de charanga 

ligado a Associação Atlética Acadêmica Paulo Henrique 

Kohatsu, entidade esportiva e cultural representante 

dos discentes da FM/UFMT, que terá como missão 

oferecer os equipamentos e voluntários necessários 

para a construção do espaço musical.  



 

 

TÍTULO: MUSICOTERAPIA: AUTOCUIDADO EM 
ESTUDANTES DE MEDICINA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Clínica Médica 

COORDENADOR: MARIA FERNNANDA COSTA MARQUES CARVALHO 

PEREIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: A Bateria Metralha é um projeto que existe há 10 anos, 

que promove a integração entre os estudantes de 

medicina da UFMT, promove a capacitação musical 

destes, enriquece a cultura cuiabana por meio de suas 

apresentações em espaços públicos e leva lazer a 

escolas e creches do munícipio. Logo, tendo em vista 

tamanha importância que esse projeto tem dentro do 

meio universitário, e que a prevalência de depressão, 

bem como outras doenças relacionadas a saúde mental 

entre os acadêmicos de medicina tem aumentado a cada 

ano, o projeto “Musicoterapia – Autocuidado em 

Estudantes de Medicina” abrangerá medidas para 

atenuar este problema por meio de três grandes pilares: 

ensino, pesquisa e extensão. O ensino será promovido 

por meio de capacitações dos integrantes da Bateria 

Metralha sobre saúde mental e psicoterapias que podem 

ser empregadas para a prevenção e tratamento dessas 

condições, como a terapia musical, uma vez por semana, 

em parceria com a liga acadêmica de Saúde Mental. As 

pesquisas envolverão a coleta de dados sobre a 

prevalência de depressão e outras doenças mentais 

entre os estudantes de medicina da UFMT e como a 

terapia musical pode influenciar na melhora neste 

quadro. A extensão será realizada por meio das reuniões 

entre tais acadêmicos, que consistem em ensaios duas 

vezes na semana, para a aquisição da habilidade musical  

e integração, além de reuniões após os ensaios no 

formato de rodas de conversa.  



 

 

TÍTULO: O PERFIL DA POPULAÇÃO TRANSGÊNERA E SEU 
ACESSO À SAÚDE NA CIDADE DE  CUIABÁ MT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Clínica Médica 

COORDENADOR: ANGELA CRISTINA CESAR TERZIAN 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O Projeto engloba três pilares acadêmicos: ensino, 

pesquisa e extensão. A esfera de ensino consiste em 

capacitar acadêmicos da área da saúde sobre questões 

relacionadas à diversidade sexual e às políticas públicas 

de saúde voltadas ao público transexual, com o intuito 

de tornar o atendimento integral e livre de 

discriminação. A pesquisa envolve o levantamento e 

análise de dados sócio demográficos, de saúde e 

qualidade de vida da população transexual de Cuiabá, e 

posterior divulgação e debate dos resultados 

encontrados junto às esferas governamentais 

responsáveis, como em eventos da área de saúde. Já a 

extensão inclui atividades que serão desenvolvidas com 

o público transexual como encontros com o coletivo 

LGBT, rodas de conversa sobre situações de violência o u 

discriminação sofridas durante atendimentos no campo 

da saúde, palestras sobre cuidados com a saúde, 

principalmente no que tange à saúde sexual e 

reprodutiva, e sobre direitos ao atendimento integral 

perante o Sistema Único de Saúde. Os objetivos deste 

projeto envolvem o conhecimento global a respeito da 

saúde da população transexual por discentes da área da 

saúde; o desenvolvimento de pesquisa científica a 

respeito da qualidade de vida e saúde da população 

transexual em Cuiabá-MT; o contato de estudantes  com 

pacientes transexuais estimulando a sensibilização e 

possibilitando a percepção das peculiaridades 

envolvidas nesta relação; e a promoção e educação em 

saúde para o público-alvo do projeto através das 

atividades supracitadas.  



 

 

TÍTULO: PRÉ-NATAL HUMANIZADO:  EDUCAÇÃO EM 
SAÚDE PARA O PARTO ATIVO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Básicas em Saúde 

COORDENADOR: NEUDSON JOHNSON MARTINHO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Frente a esse quadro, o Grupo de Pesquisas 

Multiprofissionais em Educação e Tecnologias em Saúde 

- PEMEDUTS/UFMT, considerando que a verdadeira 

práxis (prática transformada) se constrói através de 

processo dialógicos educativos,  sentiu a necessidade 

em desenvolver este projeto de extensão com interface 

na pesquisa com extensão, o qual se reveste de 

relevância acadêmica, por possibilitar novos olhares, 

saberes e fazeres profissionais quanto a arte de se 

conduzir um pré-natal humanizado, quanto importância 

social, tendo em vista a partir de suas ações contribuir 

para mudanças efetivas na percepção das gestantes 

quanto ao seu papel ativo no parto, visando sua saúde e 

do seu filho numa ampliada concepção de saúde 

perinatal. 



 

 

TÍTULO: PROGRAMA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS NA 
PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA OBESIDADE EM 
JOVENS UNIVERSITÁRIOS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Educação Física 

COORDENADOR: LUCIELI TERESA CAMBRI 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Pelos dados coletados em projetos de pesquisa com 

jovens universitários, no início da fase adulta, a 

obesidade, associado a outros parâmetros da Síndrome 

Metabólica (SM), já repercute em alterações 

cardiovasculares, tanto em repouso, quanto em 

exercício físico e/ou recuperação. O que realça a 

necessidade de projetos de extensão para esta 

população alvo, além de atividades que busquem a 

interação entre pesquisa-ensino-extensão. Este projeto 

foi iniciado em 2016, com grande participação tanto no 

programa de exercícios, quanto nas palestras, as quais 

tiverem procura por pessoas da comunidade externa a 

UFMT (familiares e conhecidos de discentes, docentes e 

técnicos administrativos),  e até mesmo por jornais 

locais, interessados em prestar esclarecimentos sobre os 

benefícios da prática de exercícios e dos hábitos 

saudáveis à comunidade em geral. Participaram do 

grupo de estudos 15 discentes (12 de graduação e três 

de pós-graduação). Foram realizadas 5 palestras para a 

comunidade em geral, com a participação de cerca de 

150 pessoas como ouvintes, sendo que a grande maioria 

participou de mais de uma palestra. Foram realizadas 

avaliações físicas (IMC, circunferência do abdômen, 

%GC, pressão arterial, capacidade aeróbia, avaliação 

cardiovascular em repouso, exercício e na recuperação) 

em 82 indivíduos (discentes de graduação e pós -

graduação). A prescrição individualizada e o 

acompanhamento com quatro seções semanais de 

exercícios aeróbios atendeu 48 participantes. Foram 

gerados 5 trabalhos apresentados em congressos e de 2 

artigos (já aceitos) em revistas indexadas. A partir disso, 



acredita-se que este projeto atendeu seus objetivos com 

êxito, fazendo a interação entre ensino, pesquisa e 

extensão, e promoveu a educação e promoção da saúde, 

e também possibilitou os acadêmicos de educação física 

atuarem sob supervisão profissional na avaliação e 

prescrição de exercícios para população.  Assim, o 

objetivo deste projeto é dar continuidade ao proje to 

anterior,  proporcionando a avaliação, prescrição e 

orientação individualizada da prática de exercício físico 

supervisionado, na prevenção e tratamento da 

obesidade e demais doenças crônico-degenerativas e 

promoção da saúde, assim como, propiciar a educ ação 

em saúde e a possibilidade dos acadêmicos de educação 

física atuarem sob supervisão profissional na avaliação 

e prescrição de exercícios para população. Pretende -se 

avaliar 300 participantes, e destes, os que se 

interessarem em praticar exercícios fís icos nos horários 

predeterminados, serão ofertadas 100 vagas. Os demais, 

que não tiverem disponibilidade de horários, ou tiverem 

preferência por outras modalidades de exercício físico, 

receberão prescrição para prática em outros lugares, 

como academias e parques. Serão realizadas avaliações 

iniciais (IMC, circunferência do abdômen, %GC, pressão 

arterial, capacidade aeróbia, avaliação cardiovascular 

em repouso, exercício e na recuperação), prescrição 

individualizada e acompanhamento com quatro seções 

semanais de exercícios aeróbios, palestras mensais e 

grupos de estudos semanais para capacitação da equipe 

de trabalho. Adicionalmente, os bolsistas também 

passarão por uma capacitação inicial incluindo 

aprendizado e treinamento dos procedimentos de 

anamnese e avaliação física e análise dos resultados das 

avaliações dos participantes.  Além disso, redação, 

envio de trabalhos e apresentação em congressos 

científicos da área.  Obs: O público alvo total está 

superestimado, uma vez que ações para o mesmo 

público são somadas no Siex. Estima-se atingir 300 

discentes da comunidade acadêmica como participantes 

e 21 discentes como bolsistas (9), alunos de iniciação (4) 

e mestrado (8) na execução e planejamento das 

atividades.  



 

 

TÍTULO: PROHANSEN: PROJETO DE COMBATE À 
HANSENÍASE EM MENORES DE QUINZE ANOS 
EM CUIABÁ, MT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Enfermagem 

COORDENADOR: BRUNA HINNAH BORGES MARTINS DE FREITAS 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa crônica, 

conhecida como moléstia milenar e estigmatizante pela 

forma com que induz a  deformidades e incapacidades 

físicas, principalmente em menores de quinze anos. Esta 

é hiperendêmica em menores de quinze anos no estado 

de Mato Grosso, sendo o município de Cuiabá o mais 

atingido. A redução desta morbidade no estado e no 

Brasil demanda esforços dos  gestores, profissionais de 

saúde, pesquisadores e comunidade. Assim, ações ativas 

de controle da hanseníase voltadas a essa faixa etária,  

considerada vulnerável, devem ser intensificadas no 

município para a redução da prevalência oculta da 

doença, principalmente no ambiente  escolar, 

considerado uma área institucional privilegiada para 

ações de educação em saúde e detecção precoce da 

hanseníase. O objetivo deste  projeto é desenvolver 

ações de educação em saúde e de busca ativa d a 

hanseníase na comunidade escolar. O projeto será 

desenvolvido em três etapas: preparo dos alunos 

bolsistas e voluntários em relação ao agravo, a fim de 

que possam desenvolver educação em saúde e busca 

ativa da doença; educação em saúde em escolas pública s 

de Cuiabá (MT) sobre hanseníase; busca ativa de 

hanseníase em escolas públicas de Cuiabá (MT), por 

meio do método espelho. Será realizado um projeto de 

pesquisa paralelo à extensão de modo a analisar a 

oficina educativa, a melhora no conhecimento de 

escolares sobre hanseníase após a oficina e a estimar a 

prevalência oculta de hanseníase em escolares de 10 a 

14 anos de idade por meio da busca ativa de casos. Este 

projeto foi desenvolvido em 2016 em 11 escolas 



estaduais de Cuiabá. Todos os indivíduos elegív eis de 

cada uma das escolas tiveram a oportunidade de 

participar de tal ação, porém perfez -se um total de  438 

participantes, com 93 sujeitos suspeitos foram avaliados 

por meio do exame dermatoneurológico após a análise 

da ficha de autoimagem, porém nenhum caso foi 

confirmado. Anseia-se desenvolvê-lo em todas as 

escolas da capital, com a meta mínima de 1.268 

participantes, somando-se os sujeitos de 2016 e 2017, 

oriundo do cálculo amostral feito para população finita, 

com nível de confiança 2, fenômeno de 50 % e erro 

padrão 3%, acrescido de 20% devido à possibilidade de 

perdas para a pesquisa que está sendo desenvolvida 

paralelamente a este projeto de extensão. Sendo que, o 

intuito é desenvolvê-lo em todas as escolas estaduais da 

capital. 



 

 

TÍTULO: PROJETO EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O 
DESENVOLVIMENTO GERENCIAL DO SUS - CDG-
SUS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Saúde Coletiva 

COORDENADOR: MARTA DE LIMA CASTRO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O Projeto CDGSUS é uma iniciativa do Núcleo de 

Desenvolvimento em Saúde (NDS), que integra o 

ISC/UFMT em parceria com o  COSEMS/MT e ESP/SES. 

Integra a Política Nacional de Educação Permanente do 

MS e tem como objetivo contribuir para a qualificação 

das  práticas de gestão e do cuidado em saúde no 

município e fortalecer a relação entr e as instituições de 

ensino e pesquisa e a gestão municipal do SUS. O foco 

na realidade e nos sujeitos locais orienta os debates 

conceituais e as escolhas metodológicas, incluindo um 

conjunto de textos e  informações que possibilitam a 

reflexão e a construção coletiva do conhecimento. O 

curso trabalha com a especificidade e a singularidade de  

cada município. Já foi realizado em 55 municípios e 

certificou 1561 profissionais e conselheiros de saúde, 

atingindo municípios em todas as 16  regiões de saúde. 

Conta com um grupo de tutores qualificados e material 

didático publicado pela EdUFMT. Em 2013 foi aprovado 

novo projeto  junto ao MS para 30 novos cursos, a ser 

realizado em quatro anos, com seu início para 2014. No 

período de 2014/2016 foram realizados 21  c ursos com 

656 alunos certificados. Considerando a importância 

desse projeto em MT, a meta a ser alcançada e a 

inclusão de alunos da  graduação no processo, propomos 

a sua continuidade para 2017.  



 

 

TÍTULO: RECREAÇÃO PARA PACIENTES CRIANÇAS, 
ADOLECENTES ADULTOS E IDOSOS 
HOSPITALIZADOS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Secretaria da FEF 

COORDENADOR: NILZALINA SILVA CHAPARRO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Este projeto terá como propósito desenvolver atividades 

recreativas com os pacientes de diferentes ciclos da 

vida, crianças, adultos e idosos hospitalizados no 

Hospital Universitário Júlio Müller e Pediatria do 

Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá-MT, 

visando preencher o tempo ocioso no decorrer da 

semana, bem como contribuir para a (re)criação  

ambiente hospitalar, tornando-o mais alegre e 

descontraído para o paciente, bem como para 

desmistificar a visão darecreação hospitalar como uma 

atividade voltada à criança, uma vez que, o paciente 

adulto também tem necessidade de desfrutar de 

momentos prazerosos e ao mesmo tempo possam se  

(re)descobrir como ser brincante. No tocante aos 

acadêmicos (bolsistas) será um campo novo de atuação 

onde eles poderão aplicar em sua prática os 

conhecimentos teóricos adquiridos na formação 

relativos a educação, saúde e lazer/recreação, teoria e 

prática do jogo,bem como o desenvolvimento de 

pesquisa nessa área.  



 

 

TÍTULO: UFMT-MAMMA - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 
NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Clínica Médica 

COORDENADOR: RITAMARIS DE ARRUDA REGIS 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O câncer de mama é um dos principais e mais comuns 

tumores malignos do sexo feminino. Seu controle e 

evolução se dão através de uma prevenção baseada 

numa detecção precoce. Levando em consideração a 

importância do assunto para a comunidade, foi 

idealizado em 2017 na Faculdade de Medicina da UFMT 

o projeto de extensão “RadioMama: diagnóstico por 

imagem na promoção da saúde da mulher", através de 

uma ação conjunta entre alunos da graduação em 

Medicina, departamento de Radiologia, e a Associação 

de Trabalhadores Voluntários contra o Câncer de Mama 

em Mato Grosso (MT Mamma), visando inserir os alunos 

dentro do contexto da luta contra o câncer de mama.  



 

 

TÍTULO: UM ANO PARA SE AGIR CONTRA A SÍFILIS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Clínica Médica 

COORDENADOR: FERNANDO ANTONIO SANTOS E SILVA 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O projeto Um Ano Para Agir Contra a Sífilis consiste em 

três pilares principais: ensino, pesquisa e extensão. A 

parte que refere ao ensino está presente nas 

capacitações que irá se realizar com os estudantes de 

medicina e, posteriormente, com os ACSs (Agentes 

Comunitários de Saúde) e está relacionado com o 

aprendizado sobre doenças infecciosas, com grande foco 

na sífilis no município de Cuiabá-MT. A pesquisa tange 

os questionários aplicados para testar o conhecimento 

dos estudantes a respeito do conhecimento prévio que 

estes têm sobre o assunto e este mesmo questionário 

será empregado nos postos de saúde da família para 

testar a qualidade da informação portada pelos agentes, 

outrossim, o mesmo questionário deverá ser aplicado ao 

final das ações para testar a efetividade do projeto. A 

extensão está diretamente relacionada com a 

capacitação dos ACSs para prestarem um serviço de 

maior qualidade e, portanto, beneficiar a população 

local. 



 

 

TÍTULO: VINCULAÇÃO DAS GESTANTES DA REGIONAL 
NORTE DE CUIABÁ, MATO GROSSO, AO SERVIÇO 
DE REFERÊNCIA PARA ASSISTÊNCIA AO PARTO E 
EMERGÊNCIAS OBSTÉTRICAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Enfermagem 

COORDENADOR: RENATA CRISTINA TEIXEIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: A Rede Cegonha, instituída no âmbito do Sistema Ú nico 

de Saúde (SUS), configura-se em uma rede de cuidados 

que visa assegurar o cuidado humanizado à mulher 

durante o ciclo reprodutivo, bem como à criança o 

direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao 

desenvolvimento saudáveis. Dentre seus objetivos  

destaca-se a organização da Rede de Atenção à Saúde 

Materna e Infantil para que esta garanta acesso, 

acolhimento e resolutividade, com vistas à redução da 

mortalidade materna e infantil. Sua organização deve 

permitir o provimento contínuo de ações de aten ção à 

saúde para a população de determinado território, 

mediante a articulação dos distintos pontos de 

assistência, do sistema de apoio e logística e da 

governança da rede. Dentre as suas diretrizes esta a 

necessidade de que se ocorra à vinculação da gesta nte, 

desde o pré-natal, a uma unidade de referência na qual 

será realizado o parto e cuidados especializados quando 

necessários. Desta forma os serviços de saúde devem 

organizar de forma articulada, entre a Atenção Básica e 

a Atenção Hospitalar, visitas periódicas para que as 

gestantes possam conhecer e se ambientar com o espaço 

e os profissionais de saúde que desenvolvem os 

cuidados durante o trabalho de parto, parto e 

puerpério, além de ofertar práticas educativas em saúde 

com vistas à construção da autonomia e do 

empoderamento das mulheres que buscam atendimento 

neste período.  O objetivo deste projeto é promover a 

vinculação das gestantes da regional norte de Cuiabá, 



Mato Grosso, ao serviço de referência para a atenção ao 

parto e cuidados especializados,  no caso o Hospital 

Universitário Julio Muller/HUJM, mediante visitas e o 

desenvolvimento de ações educativas em saúde que 

elucidem aspectos relacionados à assistência ofertada e 

o auto-cuidado da mulher no período gravídico-

puerperal. O desenvolvimento do mesmo se dará nas 

seguintes etapas: 1) capacitação dos alunos (bolsistas e 

voluntários) sobre as seguintes temáticas: 1.1. 

Organização e desenvolvimento da assistência ofertada 

na rede de atenção à saúde materna e infantil no 

município; 1.2. Cuidados de enfermagem à mulher 

durante o  pré-parto, parto e pós-parto, com vistas ao 

preparo da mulher e do acompanhante para as vivências 

e a identificação de riscos e vulnerabilidades do 

período; 2) Busca ativa de gestantes que realizam pré -

natal em Unidades Básicas de Saúde da regional norte 

de Cuiabá; 3) Realização de visitas no HUJM, 

apresentando os locais e os profissionais que 

desenvolvem cuidados a gestante/parturiente/puérpera 

e recém-nascido, com fluxo periódico semanal, para 

gestantes e um acompanhante de escolha, seguidas de 

práticas educativas programadas acerca do preparo para 

o trabalho de parto, parto e puerpério e demais temas 

que possam emergir das(os) visitantes. O projeto é 

parte da pesquisa matricial intitulada “HUMANIZAÇÃO 

DA ASSISTÊNCIA AO PARTO: UMA PROPOSTA A SER 

CONSTRUÍDA PELA ENFERMAGEM” sob coordenação da 

Prof.ª Drª. Áurea Christina de Paula Corrêa.  



 

 

TÍTULO: ILUMINA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Pró-Reitoria de Assistência Estudantil 

COORDENADOR: ANTONIO CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Além da atenção básica à saúde, o Projeto ILUMINA, 

estará oferecendo terapias integrativas e 

complementares abordando as dimensões relacional e 

assistencial. Serão oferecidas abordagens em grupo ( 

Biodanza, Constelações Familiares, Constelações 

Organizacionais e Meditação como Vivência d e Auto 

Cura e Cura Planetária). Este projeto oferece um olhar 

diferenciado e inovador para os processos de auto -

superação do jovem acadêmico; para a ideia de 

assistência que se tem, bem como para a dimensão 

relacional humana a partir das perspectivas de He llinger 

e Ciência Quântica respectivamente, tornando-se um 

excelente e promissor campo para pesquisa.  



 

 

TÍTULO: PRÁTICAS CULTURAIS EM SAÚDE: O CUIDADO E 
A EDUCAÇÃO POPULAR  EM SAÚDE NA LUTA 
PELA VIDA EM UMA COMUNIDADE 
QUILOMBOLA DO ESTADO DE MATO GROSSO”. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Básicas em Saúde 

COORDENADOR: NEUDSON JOHNSON MARTINHO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: o projeto em epígrafe, visa através de ações de 

extensão com interface na pesquisa, desvelar práticas 

culturais (materiais e imateriais) no que tange cuidados 

em saúde, desenvolvidas por famílias de um quilombo 

do estado de Mato Grosso, vislumbrando através deste, 

possibilitar maiores conhecimentos e intercâmbios de 

saberes e fazeres entre a academia e a educação 

popular em saúde quilombola, ação preconizada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da 

Saúde do Brasil,como estratégia para fortalecimento da 

atenção primária e da educação em saúde, de modo 

específico nos  países em desenvolvimento.  



 

 

TÍTULO: EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA PREVENÇÃO DA 
HIV/AIDS E OUTRAS DOENÇAS SEXUALMENTE 
TRANSMÍSSIVEIS NA ESCOLA ESTADUAL 
HELIODORO CAPISTRANO DA SILVA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Clínica Médica 

COORDENADOR: MARCIA HUEB 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Nos últimos 30 anos a epidemia de AI DS tem sido um 

dos maiores desafios para a saúde pública mundial, 

tornando-se a 5ª maior causa de morte na população 

adulta, haja vista a população de maior incidência ser a 

da faixa etária de 25 a 49 anos, porém chama a atenção 

o aumento do número de casos na faixa etária 

adolescente de 13 a 19 anos de ambos os sexos que vem 

sendo observada desde 1998. Devido ao grande impacto 

social e na qualidade de vida que a doença proporciona 

sua prevenção é a estratégia mais lúcida e decisiva na 

redução de novos casos. A prevenção ideal do HIV/AIDS 

atua em três frentes: prevenção individual e coletiva e 

oferta de tratamento para pacientes sintomáticos e 

assintomáticos. Este trabalho busca proporcionar à 

população joveminformaçôes quanto a prevenção do 

HIV/AIDS, através de ações educativas (palestras, 

oficinas, etc) pautadas em propostas de educação 

continuada em saúde.  



 

 

TÍTULO: ELABORAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS 
TEÓRICOS E PRÁTICOS FACE A ASSISTÊNCIA 
NUTRICIONAL DE PACIENTES INTERNADOS EM 
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, SEMI-
INTENSIVA E ISOLAMENTOS. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Alimentos e Nutrição 

COORDENADOR: ANA CAROLINA PINHEIRO VOLP 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: As ações assistenciais da Nutrição Clínica ao paciente 

hospitalizado sofreram um crescimento expressivo nos 

último anos, condicionada pela evolução histórica e 

organização do sistema de saúde. Com este avanço, 

além da maior demanda ao setor, diversos parâmetros 

de avaliação nutricional e orientações dietoterápicas 

foram propostas e utilizadas. Apesar de existirem 

protocolos já bem estabelecidos nas Clínicas de 

Nutrição, não existe um padrão para avaliação e 

orientações dietoterápicas únicas, devido as várias 

particularidades do paciente hospitalizado. Sendo 

assim, torna-se necessária a formulação de materiais 

didáticos teóricos e práticos a fim de contribuir com as 

ações assistenciais da Nutrição Clínica, face a 

assistência nutricional destes pacientes, aumentando 

com isso o arsenal de instrumentos elaborados para uso 

na prática diária, impactando positivamente nos 

indicadores de saúde e de qualidade de vida da 

população assistida. 



 

 

TÍTULO: AÇÕES DE EXTENSÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
FUEGO— GLOBAL NETWORK OF EXCELLENCE 
FOR RESEARCH ON ADIPOSE TISSUE PLASTICITY 
AND HUMAN THERMOGENESIS" 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Química 

COORDENADOR: NAIR HONDA KAWASHITA 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: As ações desenvolvidas neste projeto de extensão 

atende aos objetivos  projeto de pesquisa  "FUEGO — 

Global Network of Excellence for Research on Adipose 

Tissue Plasticity and Human Thermogenesis" 

estabelecido entre Universidades da União Européia e a 

UFMT. Constará de reuniões  do Dr.  George Metsios da  

Universidade de Wolverhampton (Reino Unido) com 

grupo de pesquisa da UFMT e a apresentação de duas 

palestras 



 

 

TÍTULO: EXPERIMENTE: FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE NOVOS 
PRODUTOS DO CURSO DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS - EVENTO DE 
VIVÊNCIA ACADÊMICA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 

COORDENADOR: MARINA FARIAS DE ARAUJO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Hoje em dia, muito se fala a respeito da inovação como 

diferencial para se manter em  vantagem competitiva 

frente à concorrência, não é verdade?   Mas, para 

muitas empresas, o termo soa genérico. Afinal, inovar 

em quê? A resposta para isso pode surpreender você, 

pela sua simplicidade. Inovação em tudo, e 

constantemente! O mercado, atualmente, vive em 

efervescência,  em busca de novidades, e as empresas 

devem estar atentas às suas oscilações para antecipar e 

impactar o seu público com algo realmente valioso e 

que solucione essa demanda. Daí, surge a relevância de 

um processo fundamental, que é o desenvolvimento de 

novos produtos (ou, simplesmente, DNP), que consiste 

em toda a metodologia estratégica aplicada para a 

compreensão de uma oportunidade de mercado. Nesse 

contexto, surgiu a “Experimente”, um evento que 

acontece desde o ano de 2013, sendo realizado 

semestralmente pelo curso de graduação em Ciência e 

Tecnologia de Alimentos da FANUT. Foi criado e 

concebido especialmente, para atuação dos alunos 

formandos (8o semestre) do curso, sob a orientação e 

supervisão dos professores da disciplina de 

Desenvolvimento de Novos Produtos. No evento, ocorre 

a exposição e degustação de novos produtos 

alimentícios formulados pelos discentes durante a 

disciplina.  Nesta disciplina os alunos têm a 

possibilidade e autonomia para criar produtos e 

embalagens inovadoras, com vista no aperfeiçoamento 

dos conhecimentos e habilidades adquiridos ao longo do 



curso.  A feira ainda conta com a participação de 

discentes de outras disciplinas dos cursos de Ciência e 

Tecnologia de Alimentos e Nutrição, que contribuem 

apresentando trabalhos e produtos desenvolvidos 

durante o semestre.  Na última edição do evento, IX 

Experimente, que ocorreu em agosto de 2017, pela 

primeira vez, foi realizada uma votação para conceder a 

um dos produtos desenvolvidos pelos formandos o 

prêmio “Produto alimentício mais inovador”. A 

classificação e julgamento dos produtos foi realizada 

pela Comissão Julgadora, composta por um bacharel em 

Ciência e Tecnologia de Alimentos, um profissional com 

experiência na área de desenvolvimento de novos 

produtos que atue no mercado, e pelo público que 

compareceu à IX EXPERIMENTE.  Os julgadores técnicos 

avaliaram os trabalhos de acordo com critérios como: 

técnica, benefícios para o consumidor, embalagem, 

processo produtivo e sustentabilidade. O público que 

frequentou a feira pôde votar em um dos grupos 

concorrentes, avaliando os trabalhos, segundo critérios 

subjetivos e inerentes ao seu gosto. Os votos dos 

julgadores e do público geral tiveram pesos iguais e, 

assim, o grupo escolhido pelo voto popular tem peso 1, 

o escolhido pelo julgador profissional Cientista de 

Alimentos tem peso 1 e o escolhido pelo julgador com 

experiência na área também tem peso 1. Em caso de 

empate, seria considerada a nota de um julgador 

suplente, indivíduo com experiência na área de 

desenvolvimento de novos produtos, que também 

avaliou os grupos.  É imperioso ressaltar ainda, que 

além do desenvolvimento de produtos, a feira 

EXPERIMENTE tem caráter educativo, uma vez que além 

da comunidade acadêmica, ocorre a participação da 

comunidade externa, que é orientada sobre alimentação 

saudável, por alunos dos cursos de Ciência e Tecnologia 

de Alimentos e Nutrição. 



 

 

TÍTULO: HORSEMOVE – CURSO DE RESTRIÇÃO DO 
MOVIMENTO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Zootecnia e Extensão Rural 

COORDENADOR: CELY MARINI MELO ONA 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O curso "HorseMove – Curso de restrição do 

movimento" é um curso direcionado aos equitadores, 

bem como alunos de graduação, pós -graduação das 

ciências agrárias. No curso serão abordados recursos 

para aprender a identificar e resolver os problemas que 

prejudicam o treinamento e o rendimento em prova do 

cavalo. 



 

 

TÍTULO: 12&30 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Básicas em Saúde 

COORDENADOR: ZILIANI DA SILVA BUSS 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O projeto ‘’12&30’’ objetiva promover um momento de 

distração e lazer para os acadêmicos da Universidade 

Federal de Mato Grosso. Isto é feito através da 

organização de sessões semanais de karaokê durante o 

horário de almoço, às 12h30min, daí o nome do projeto. 

A ideia surgiu como um contraponto aos elevados 

índices de estresse, presentes principalmente entre os 

acadêmicos da Faculdade de Medicina.  



 

 

TÍTULO: 78ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM EM 
MATO GROSSO: BOAS PRÁTICAS DE 
ENFERMAGEM E A CONSTRUÇÃO DE UMA 
SOCIEDADE DEMOCRÁTICA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Enfermagem 

COORDENADOR: BRUNA HINNAH BORGES MARTINS DE FREITAS 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Trata-se de um evento de caráter anual, estadual 

intitulado "78ª Semana Brasile ira de Enfermagem: boas 

práticas de enfermagem e a construção de uma 

sociedade democrática". O evento terá a seguinte 

programação: credenciamento, solenidade de abertura, 

conferência sobre boas práticas de enfermagem na 

atenção básica, roda de conversa sobre experiências 

exitosas de boas práticas na atenção básica e hospitalar 

e abertura da 1º Mostra de Inovações- o trabalho da 

equipe de enfermagem na construção de tecnologias 

para o cuidar, conferência sobre a construção das novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Enfermagem, roda 

de conversa sobre a formação de profissionais de nível 

técnico, superior e de pós-graduação em enfermagem, 

fórum das escolas de enfermagem, roda de conversa 

sobre a reforma da previdência, do trabalho e as 

implicações para a equipe de enfermagem. Como 

programação paralela serão oferecidos cursos de 

atualização técnico-científica na saúde e na 

enfermagem: estratégias de busca técnico -científica 

para a equipe de enfermagem; Zika vírus e o problema 

da microcefalia em Mato Grosso; ideação suicida e o 

papel da enfermagem; julgamento clínico e crítico na 

Sistematização da Assistência de Enfermagem; E -sus e; 

Prevenção de incapacidades na hanseníase. Serão 

aceitos trabalhos científicos para apresentação na 

sessão e-banner com produção de anais por meio de IV 

temáticas: I) assistência de enfermagem no ambiente 

hospitalar; II) assistência de enfermagem na atenção 



básica; III) formação profissional da equipe de 

enfermagem; IV) políticas de saúde e a assistência de 

enfermagem. 



 

 

TÍTULO: ATLS - ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Clínica Cirúrgica 

COORDENADOR: GUNTHER PERES PIMENTA 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O Colégio Americano de Cirurgiões contribui para o 

desenvolvimento contínuo do curso ATLS.  Este curso 

proporciona treinamento aos médicos para uma 

abordagem sistematizada e concisa do atendimento ao 

paciente politraumatizado.  



 

 

TÍTULO: CONHECENDO O CORPO HUMANO 2017 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Básicas em Saúde 

COORDENADOR: FERNANDO FUSARI BENTO DE LIMA 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Essa proposta visa permitir que alunos dos dois últimos 

anos do ensino fundamental e médio, tenham 

possibilidade de conhecer um pouco mais da anatomia 

do corpo humano por meio de uma visita guiada por 

estudantes de graduação em Medicina no laboratório de 

Anatomia Humana da UFMT.  Essas  visitas serão 

organizadas por estudantes de medicina e serão 

divididas em 3 partes, sendo a primeira parte 

representada por uma palestra informativa sobre a 

Anatomia Humana, explicando o que é a Anatomia 

Humana, a que se destina, métodos de obtenção e 

conservação de cadáver, bem como o histórico dessa 

ciência (duração de 1 hora, realizada no anfiteatro da 

Anatomia Humana da faculdade de medicina da UFMT). 

A segunda parte será realizada no laboratório de 

Anatomia Humana da UFMT, onde os alunos das escolas 

participantes serão conduzidos ao laboratório, por um 

aluno de graduação em medicina (participante do 

projeto), podendo dessa forma, conhecer peças 

anatômicas,órgãos do corpo humano, ossos, modelos de 

estudo e outros materiais para ensino e pesquisa em 

anatomia humana. Para que essa visita atinja de 

maneira adequada a faixa etária dos alunos visitantes, a 

mesma será discutida com a escola a fim de apresentar 

o material adequado a idade dos alunos daquela turma.   

A terceira fase da visita será a apresentação  de uma 

palestra informativa sobre temas variados de saúde 

humana (Contracepção, Doenças Sexualmente 

Transmissíveis, Depressão e Obesidade), também 

ministrada pelos alunos de medicina, porém, adaptada a 

faixa etária da turma que está participando do projet o 

(duração de 1 hora, realizada no anfiteatro de Anatomia 



Humana da faculdade de Medicina da UFMT).   Com a 

participação nesse projeto, os graduandos em Medicina 

, terão possibilidade de desenvolver habilidades de 

comunicação com crianças e jovens de difer entes faixas 

etárias, além de atualizar seus conhecimentos sobre 

diversos temas relacionados a saúde humana, bem como 

aprofundar-se nos conhecimentos de Anatomia Humana, 

conteúdo indispensável ao médico.  Os alunos das 

escolas (comunidade externa) que part iciparão do 

projeto, serão beneficiados com conhecimentos básicos 

sobre a sua própria saúde, bem como conhecimentos 

essenciais sobre a morfologia do corpo humano. 

proporcionado pelas palestras e pelas visitas ao 

laboratório de Anatomia Humana, onde encontr am-se 

em exposição diversas peças anatômicas naturais; peças 

essas que apresentam-se de maneira escassa, e que 

despertam grande curiosidade da população em geral.  



 

 

TÍTULO: CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DE CUIABÁ 
– MT SOBRE OS PREJUÍZOS DA EXPOSIÇÃO 
SOLAR EM EXCESSO E O MODO CORRETO DE SE 
UTILIZAR O FOTOPROTETOR. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Clínica Médica 

COORDENADOR: LUCIANA NEDER 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Trata-se de um projeto de extensão onde serão 

realizadas ações de promoção a saúde para 

conscientização da população sobre os prejuízos da 

exposição solar em larga escala, a importância e o modo 

correto de se utilizar fotoprotetor. Também visa à 

complementação e ampliação dos conhecimentos dos 

acadêmicos da faculdade de medicina por meio de aulas, 

palestras e debates sobre o tema e sua capacitação para 

o trabalho com a comunidade.  



 

 

TÍTULO: CÓPIA DE  ELABORAÇÃO DE MATERIAIS 
DIDÁTICOS TEÓRICOS E PRÁTICOS FACE A 
ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL DE PACIENTES 
INTERNADOS EM UNIDADE DE TERAPIA 
INTENSIVA, SEMI-INTENSIVA E ISOLAMENTOS. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Alimentos e Nutrição 

COORDENADOR: ANA CAROLINA PINHEIRO VOLP 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: As ações assistenciais da Nutrição Clínica ao paciente 

hospitalizado sofreram um crescimento expressivo nos 

último anos, condicionada pela evolução histórica e 

organização do sistema de saúde. Com este avanço, 

além da maior demanda ao setor, diversos parâmetros 

de avaliação nutricional e orientações dietoterápicas 

foram propostas e utilizadas. Apesar de existirem 

protocolos já bem estabelecidos nas Clínicas de 

Nutrição, não existe um padrão para avaliação e 

orientações dietoterápicas únicas, devido as várias 

particularidades do paciente hospitalizado. Sendo 

assim, torna-se necessária a formulação de materiais 

didáticos teóricos e práticos a fim de contribuir com as  

ações assistenciais da Nutrição Clínica, face a 

assistência nutricional destes pacientes, aumentando 

com isso o arsenal de instrumentos elaborados para uso 

na prática diária, impactando positivamente nos 

indicadores de saúde e de qualidade de vida da 

população assistida.  



 

 

TÍTULO: CÓPIA DE I SEMINÁRIO 
DESINSTITUCIONALIZANDO A LOUCURA: A 
CIDADE ACOLHENDO A LOUCURA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Psicologia 

COORDENADOR: VANESSA CLEMENTINO FURTADO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Programa que visa fomentar as práticas e discussões em 

Saúde Mental que visem à desinstitucionalização das 

pessoas em sofrimento psíquico, priorizando os meios 

abertos de cuidado à saúde, bem como, a prevenção em 

saúde mental. Além disso, busca uma atuação política, 

enquanto movimento social, que possa contribuir para a 

criação e execução de políticas públicas no estado de 

Mato Grosso. 



 

 

TÍTULO: CÓPIA DE NAVVV - NÚCLEO DE ATENDIMENTO 
ÀS VITIMAS DE VIOLÊNCIA E VIOLAÇÕES 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Psicologia 

COORDENADOR: DOLORES CRISTINA GOMES GALINDO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O LABTECC trata-se de um articulado conjunto 

interdisciplinar de projetos e outras ações de extensão 

que integram atividades de pesquisa e ensino em nível 

de graduação e pós-graduação, em torno do interesse 

pelas transformações contemporâneas na produção, 

circulação e apropriação de saberes, tecnologias e 

cultura entendidos como arranjos, dispositivos e 

ontologias políticas.  Alocado no Departamento de 

Psicologia e Vinculado ao Programa de Pós -Graduação 

em Estudos de Cultura Contemporânea (PPG -ECCO) da 

UFMT, o laboratório estabelece produções articuladas 

com a sociedade, privilegiando grupos em 

vulnerabilidade social.  



 

 

TÍTULO: CÓPIA DE NUTRIAÇÃO NOS 47 ANOS DA UFMT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Alimentos e Nutrição 

COORDENADOR: EMANUELE BATISTELA DOS SANTOS 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Trata-se de um projeto de extensão que será 

desenvolvido em comemoração aos 47 anos de fundação 

da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).  A 

Faculdade de Nutrição  realizará atividades de educação 

alimentar e nutricional (EAN) direcionadas à 

comunidade do bairro Renascer, no municíp io de 

Cuiabá, em um evento que contará com outros cursos da 

área da saúde da UFMT. O evento ocorrerá no dia 

09/12/2017 e as atividades de EAN serão conduzidas por 

discentes do curso de graduação em Nutrição, 

supervisionados por docentes do referido curso.  



 

 

TÍTULO: CÓPIA DE PSICOLOGIA NAS ALDEIAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Psicologia 

COORDENADOR: DOLORES CRISTINA GOMES GALINDO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O LABTECC trata-se de um articulado conjunto 

interdisciplinar de projetos e outras ações de extensão 

que integram atividades de pesquisa e ensino em nível 

de graduação e pós-graduação, em torno do interesse 

pelas transformações contemporâneas na produção, 

circulação e apropriação de saberes, tecnologias e 

cultura entendidos como arranjos, dispositivos e 

ontologias políticas.  Alocado no Departamento de 

Psicologia e Vinculado ao Programa de Pós -Graduação 

em Estudos de Cultura Contemporânea (PPG -ECCO) da 

UFMT, o laboratório estabelece produções articuladas 

com a sociedade, privilegiando grupos em 

vulnerabilidade social.  



 

 

TÍTULO: CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM TÉCNICAS DE 
IMUNOENSAIO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Básicas em Saúde 

COORDENADOR: AMILCAR SABINO DAMAZO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Os métodos imunológicos desenvolvidos para 

quantificar a concentração de antígenos e anticorpos, 

por apresentarem grande sensibilidade e especificidade, 

tornaram-se técnicas padronizadas para pesquisa e 

aplicações clínicas. Entre esses métodos, um dos mais 

usados é o ELISA (Enzyme-linked immuno sorbent 

assay).   Nesse método, uma enzima, que reage com um 

substrato incolor para produzir um produto colorido, é 

covalentemente ligada a um anticorpo específico que 

reconhece um antígeno alvo. Se o antígeno estiver 

presente, o complexo anticorpo-enzima irá ligar-se a ele 

e a enzima catalisará a reação. Então, a presença de 

produto colorido indica a presença de antígeno. Trata -se 

de um método eficiente pois permite detectar 

quantidades de proteína da ordem de nanogramas (10 -9 

g).   No ELISA, deve-se selecionar um par de anticorpos, 

que podem ser monoclonais ou policlonais. O uso de 

anticorpos monoclonais resulta em maior 

especificidade.  Dentre os diversos tipos de ELISA, 

destaca-se o  ELISA SANDUÍCHE. Nesse método, o 

anticorpo de um antígeno particular é, inicialmente, 

adsorvido no poço. Depois, o antígeno (soro, urina ou 

outra solução contendo o antígeno) é adicionado e se 

liga ao anticorpo. Finalmente, um segundo e diferente 

anticorpo ligado à enzima é adicionado. Nesse caso, a 

intensidade da reação é proporcional à quantidade de 

antígeno presente. Logo, permite mensurar até 

pequenas quantidades de antígeno.  



 

 

TÍTULO: CURSO DE BIOESTATÍSTICA APLICADA À 
FARMACOLOGIA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Básicas em Saúde 

COORDENADOR: DOMINGOS TABAJARA DE OLIVEIRA MARTINS 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: As pesquisas na Área de Farmacologia,  do 

Departamento de Ciências Básicas em Saúde, da 

Faculdade de Medicina, têm como foco principal  visam 

o treinamento e a capacitação de pessoas para o ensino, 

pesquisa e desenvolvimento de medicamentos a partir 

da flora mato-grossense. Com o intuito de fortalecer e 

uniformizar procedimentos estatísticos, será ministrado 

o Curso "Bioestatística Aplicada à Farmacologia" para os 

discentes de graduação (voluntários e bolsistas de 

iniciação científica), mestrado e doutorado, estagiário 

de pós-doutorado, docente, técnicos de laboratório e 

estagiários diversos com atividades em curso na Área de 

Farmacologia. Nesse Curso serão apresentados os 

principais modelos estatísticos aplicados à Farmacologia 

Experimental e Clínica úteis para a elaboração do 

desenho amostral, interpretação, tabulação e aná lises 

dos dados gerados nos Laboratórios de Farmacologia. 

Espera-se ao final, que todos os cursandos possam, 

utilizar de forma correta e com rigor científico as 

principais técnicas estatísticas empregadas 

habitualmente na Área.  



 

 

TÍTULO: CURSO DE EXTENSÃO EM EPI INFO 7 E 
INTRODUÇÃO À ANÁLISE DE DADOS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Saúde Coletiva 

COORDENADOR: RITA ADRIANA GOMES DE SOUZA 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Trata-se de um Curso de Extensão em iniciação ao 

Software Epi Info 7 onde serão abordados, por meio de 

aulas práticas no laboratório de informática do Instituto 

de Saúde Coletiva, os passos e cuidados na construção e 

gerenciamento de banco de dados, além da introdução a 

análise de dados epidemiológicos. Serão oferecidas duas 

turmas (uma no período vespertino e outra no período 

noturno), com carga horária total de 12 horas e previsão 

de 20 alunos para cada turma. O Epi Info é um programa 

integrado desenvolvido pelo CDC (Centers for Disease 

Control and Prevention, em português, Centro para o 

Controle e Prevenção de Doenças), de livre distribuição 

para Microsoft Windows, para uso por profissionais da 

Saúde Pública, mas se aplica também à pesquisa 

biomédica em geral. Reúne aplicações de banco de 

dados (criação, entrada e processamento), análise 

estatística, geração de tabelas e gráficos e possibilita 

ainda algumas tarefas de programação. É usado também 

para criar e analisar questionários de protocolos de 

pesquisa. Este curso destina-se a alunos de graduação e 

pós-graduação da área da saúde, assim como 

profissionais de saúde que queiram aprender a utilizar 

este software. Esse curso já foi ofertado em 2014 e 

2016, apresentando grande procura e muito bem 

avaliado pelos participantes.  



 

 

TÍTULO: CURSO DE FÉRIAS, ‘’CONHECENDO A  
PESQUISA’’ E ‘’MEDICINA BASEADA EM 
EVIDÊNCIAS’’ 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Básicas em Saúde 

COORDENADOR: ZILIANI DA SILVA BUSS 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: A pesquisa é um grande sistema complementar nas 

Universidades, logo, pode-se dizer que proporciona aos 

acadêmicos um profundo aperfeiçoamento formativo, na 

medida em que tem o compromisso de formar não 

somente estudiosos, pesquisadores ou cientistas, mas 

também é de fundamental importância para o 

desenvolvimento local, regional, podendo até nos 

aventurar em dizer que o mesmo possui características 

de desenvolvimento nacional. O Curso em questão 

pretende aproximar os acadêmicos desta Faculdade com 

as linhas de pesquisas na área da saúde atuantes nos 

Programas de Pós-graduação e Iniciação Científica desta 

instituição. Os minicursos contarão com palestras, 

atividades demonstrativas e oficinas práticas que serão 

ministradas por professores e seus orientandos. Além 

disso, procurando suprir outra demanda do curso de 

Medicina, através desta proposta, procura-se ofertar um 

curso que auxilie os alunos a encontrar e a produzir 

conteúdo científico, tais quais artigos científicos, 

relatos de caso e relatos de experiência. A iniciativa da 

organização deste curso partiu de uma solicitação dos 

graduandos curiosos e empolgados em desbravar nova s 

descobertas e desafios no campo científico.  



 

 

TÍTULO: CURSO DE INTERPRETAÇÃO LABORATORIAL E 
RADIOLOGIA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Pediatria 

COORDENADOR: NATASHA SLHESSARENKO FRAIFE BARRETO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O curso de Patologia Clínica e Radiologia pretende 

oferecer subsídios aos estudantes de medicina para uma  

análise correta dos resultados de exames laboratoriais e 

de imagem, essenciais para a prática clínica  cotidiana.  

O curso abrangerá conhecimentos teóricos sobre coleta, 

análise e interpretação dos principais e mais  modernos 

métodos diagnósticos laboratoriais, além de abordar 

alguns princípios dos métodos diagnósticos  por 

imagem, com ênfase na radiologia, utilizados pelo 

Clínico Geral como propedêutica recorrente.  



 

 

TÍTULO: CURSO SOBRE A CLASSIFICAÇÃO 
INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE, 
INCAPACIDADE E SAÚDE - CIF 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Saúde Coletiva 

COORDENADOR: LIGIA REGINA DE OLIVEIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: A Classificação Internacional de 

Funcionalidade,Incapacidade e Saúde (CIF), publicada 

em 2001, é uma das classificações da “Famíli a das 

Classificações Internacionais” da Organização Mundial 

da Saúde (OMS). Esta permite conhecer aspectos 

relacionados à funcionalidade e às situações de vida das 

pessoas que experimentam qualquer incapacidade, 

transitória ou permanente. O modelo da CIF s ubstitui o 

enfoque negativo da deficiência e da incapacidade por 

uma perspectiva positiva, considerando as atividades 

que um indivíduo que apresenta alterações de função 

e/ou da estrutura do corpo pode desempenhar, assim 

como sua participação social. A funcionalidade e a 

incapacidade dos indivíduos são determinadas pelo 

contexto ambiental onde as pessoas vivem. A CIF 

representa uma mudança de paradigma para se pensar e 

trabalhar a deficiência e a incapacidade, constituindo 

um instrumento importante para avaliação das 

condições de vida e para a promoção de políticas de 

inclusão social. A classificação vem sendo incorporada e 

utilizada em diversos setores da saúde e equipes 

multidisciplinares. No entanto, será mais adequada à 

medida que for utilizada por um número maior de 

profissionais, em locais diversos e a partir de pessoas e 

realidades diferentes. Neste sentido, o curso de 

capacitação em CIF, o primeiro a ser realizado no estado 

de Mato Grosso, é imprescindível para ampliar o 

conhecimento dos profissionais  de saúde do SUS, 

docentes e discentes da área de Saúde.  



 

 

TÍTULO: DA TEORIA À PRÁTICA: INTEGRAÇÃO DOS 
ESTUDANTES DA UFMT COM A COMUNIDADE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Enfermagem 

COORDENADOR: ROSA LUCIA ROCHA RIBEIRO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Projeto de extensão a ser desenvolvido na comunidade 

do bairro Jardim União, a partir do CEI Rosa Mutran 

Maluf - Fé e Alegria, com o objetivo de promover a 

integração de estudantes da UFMT (FAEN e outros que 

se integrarem) com a comunidadeo, com vistas à troca 

de experiências e saberes entre a Universidade e grupos 

populares. O projeto foi idealizado e construído em 

parceria com o Centro Acadêmico de Enfermagem e PET 

Conexões de Saberes, a partir de um projeto apoiado 

pelo programa Pró-Cultura, Extensão e Vivência da 

PROCEV. 



 

 

TÍTULO: DIA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Clínica Médica 

COORDENADOR: ANGELA CRISTINA CESAR TERZIAN 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O transtorno do espectro autista (TEA) é uma alteração 

global do desenvolvimento neuropsicológico, com 

elevada prevalência mundial e incidência crescente, mas 

que ainda enfrenta muitos desafios pela falta de 

informação a respeito do tema. Em observância ao Dia 

Mundial de Conscientização do Autismo, propomos a 

execução de ações educativas abarcando tanto a 

comunidade acadêmica (por meio de um ciclo de 

palestras com profissionais), quanto a comunidade não -

acadêmica, por meio da abordagem direta de 

transeuntes em um parque municipal, dando a alunos a 

oportunidade de serem agentes transformadores da 

comunidade local através da educação.  



 

 

TÍTULO: DIA NACIONAL DA REANIMAÇÃO 
CARDIOPULMONAR 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Clínica Médica 

COORDENADOR: JULIO CESAR DE OLIVEIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: A CardioLiga – FM/UFMT por meio desse projeto de 

intervenção que visa orientar, ensinar e otimizar os 

conhecimentos da população de Cuiabá sobre a manobra 

de Reanimação Cardiopulmonar (RCP).  Sabe-se que 

trata-se de um método muito utilizado por profissionais 

da área da saúde e emergencistas para promover o 

retorno das funções cardíaca, respiratória e cerebral. 

Dessa forma, visando o aproveitamento do Dia 26 de 

Agosto, sendo considerado o Dia da Reanimação 

Cardiopulmonar,  a CardioLiga e parceiros convidados 

realizará uma ação para orientar e ensinar a população 

cuiabana sobre a manobra, enfatizando a importância 

de um diagnóstico precoce e o correto manejo até a 

chegada de ajuda especializada sendo fundamental para 

evitar possíveis traumas (quebra de costelas, posição 

errada do efetuador e do paciente), e para a otimização 

do atendimento pré-hospitalar.   Tal ação ocorrerá no 

Parque Municipal Tia Nair, no dia 26 de agosto de 2017, 

das 15h às 19 horas.  



 

 

TÍTULO: DOENÇA RENAL CRÔNICA: EDUCAÇÃO E 
CONSCIENTIZAÇÃO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Clínica Médica 

COORDENADOR: RAFAEL GONCALVES RIBEIRO DE SOUZA 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Visando a extensão dos conhecimentos obtidos na FM -

UFMT sobre nefrologia, pretendemos realizar um evento 

com o objetivo de levar até a sociedade maneiras de 

prevenção e promoção à saúde quanto aos cuidados com 

o sistema renal. O projeto foca as nefropat ias diabética 

e hipertensiva, que apresentam alta incidência e são 

grandes responsáveis, a longo prazo, pela indicação de 

hemodiálise.   O projeto será realizado por doze (12) 

discentes e um (1) docente no dia 01 de julho de 2017 

das 08:00 as 12:00 e das 15:00-20:00 no Parque Tia Nair. 

Atuaremos de duas maneiras, a primeira visa ensinar 

práticas preventivas quanto a hipertensão e diabetes, 

doenças que podem evoluir e causar graves nefropatias, 

além de conscientizar as pessoas acerca das doenças 

renais crônicas, seus impactos e seus demais fatores de 

risco. Já a segunda terá como objetivo o rastreamento 

de pessoas que possuem maior risco de desenvolver 

essas patologias. Para auxiliar no rastreio da 

hipertensão iremos aferir a pressão arterial dos 

visitantes. 



 

 

TÍTULO: ENTREGA POR CUIABÁ 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Básicas em Saúde 

COORDENADOR: FLAVIO SILVA TAMPELINI 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Essa proposta visa permitir o contato dos alunos de 

graduação em Medicina com pessoas em situação de rua 

e idosos que vivem em asilos na cidade de Cuiabá. 

Buscamos levar dignidade, atenção e carinho para essas 

pessoas, através de uma boa conversa e orientações 

básicas de saúde, higiene pessoal e prevenção de riscos. 

No que tange as pessoas em situação de rua, iremos às 

ruas três vezes por mês, onde traçaremos o perfil 

socioeconômico do morador, conheceremos sua história, 

entregaremos kits de higiene e daremos orientações 

sobre saúde e higiene. Ademais, levaremos conosco o  

Banho solidário - um reboque adaptado já adquirido - 

para que eles possam tomar banho. Esse reboque dispõe 

de chuveiro com água quente, toalha, sabonete, 

shampoo, condicionador, escova e pasta de dente. Em 

um segundo momento, para os moradores que 

concordarem, iremos fazer uma anamnese e exame 

físico para conhecermos o nível de saúde em que se 

encontram. Outrossim, sobre a orientação e 

participação de professores do Hospital Universitário 

Julio Muller, iremos realizar testes sanguíneos rápidos 

para a detecção de H.I.V., sífilis, hepatites B e C, além 

de toxoplasmose. Já as atividades nos asilos, serão 

realizadas duas vezes por semana, com atividades 

lúdicas, musicais e teatrais. Além disso, teremos rodas 

de conversas para que possamos escutá-los e um 

período para realização do exame físico e anamnese 

nesses idosos. Assim, os participantes serão impactados 

com novas perspectivas sobre saúde e higiene pessoal, 

visando auxiliá-los a vencer a difícil realidade e solidão 

que vivem. Com a participação nesse projeto, os 

graduandos em Medicina terão a possibilidade de  



desenvolver habilidades de comunicação com pessoas 

que vivem em situação de vulnerabilidade, renovando 

seus valores e conceitos.Para tanto, o projeto contará 

com a união de professores, discentes e médicos 

dispostos a oferecer seus conhecimentos e cuidado s em 

prol dessas pessoas.  



 

 

TÍTULO: FANUT GRADUAÇÃO EM DESTAQUE 
"PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO E 
DIVULGAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E DO 
PROFISSIONAL CIENTISTA DE ALIMENTOS" 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 

COORDENADOR: MARINA FARIAS DE ARAUJO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: A ação contempla 04 subprojetos (listados abaixo), os 

quais contemplam ações diretas e indiretas a fim de 

divulgar o curso de Ciência e   Tecnologia de Alimentos e 

o profissional Cientista de Alimentos, tanto para 

sociedade como para empresas privad os que 

futuramente absorverão os egressos desse curso no 

mercado de trabalho. A saber  Divulgando a Ciência e a 

Tecnologia de Alimentos nas escolas;  Feira de Ciência e 

Tecnologia de Alimentos;  Estimulando o 

empreendedorismo e a inserção do cientista de 

alimentos no mercado de trabalho;  A ciência e a 

tecnologia de alimentos na era virtual.  



 

 

TÍTULO: GRUPO DE ESTUDOS EM NEUROCIENCIA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Psicologia 

COORDENADOR: LUIZ FABRIZIO STOPPIGLIA 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Educar é proporcionar oportunidades e orientação para 

aprendizagem, para aquisição de novos 

comportamentos. Comportamentos resultam da 

atividade cerebral. O cérebro, portanto, é o órgão da 

aprendizagem. As descobertas das neurociências estão 

esclarecendo alguns dos mecanismos cerebra is 

responsáveis por funções mentais importantes na 

aprendizagem. Para tanto a perspectiva norteadora 

deste curso é o cérebro, pois ele é atualmente o órgão 

menos compreendido do corpo, embora o mais crucial 

para a compreensão do ser humano. No projeto, aqu i 

descrito, pretendemos abordar em profundidade as 

metodologias de pesquisa sobre o funcionamento do 

cérebro e suas intersecções com as diversas áreas do 

conhecimento, em especial a Psicologia e a Pedagogia. 

Serão abordadas as fundamentações e metodologias  

experimentais, teorias e modelos usados em 

Neurociências e Educação, assim como as conquistas 

mais atuais nessa área.  



 

 

TÍTULO: HEMOSIMPÓSIO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Básicas em Saúde 

COORDENADOR: ZILIANI DA SILVA BUSS 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O “Hemosimpósio” será um evento  que contará com 

palestras sobre atualizações o uso racional do sangue, 

que incluem assuntos como a análise do sangue doado, 

os hemocomponentes do sangue, as alternativas à 

transfusão sanguínea e os amparos legais e éticos ao 

profissional na ocasião do pac iente escolher não receber 

transfusão. O simpósio é pensado para o público 

acadêmico e profissional da área da saúde da região 

mato-grossense, será gratuito e acontecerá no Centro 

Cultural da UFMT, dia 11/11/2017, nos períodos 

matutino e vespertino.  A organização do evento cabe 

ao grupo Programa Educação Tutorial – PET Medicina, 

sendo os alunos bolsistas responsáveis por organizar o 

espaço, contatar os palestrantes, sistematizar a ordem 

das palestras, realizar as inscrições, emitir os 

certificados e providenciar os materiais físicos 

necessários no dia. Ademais, apesar de não assumir uma 

parcialidade de cunho cultural e/ou religiosa, o 

simpósio conta com a participação de representantes de 

grupos que não aceitam a transfusão de sangue. A 

discussão proposta é de suma importância para o 

acadêmico que futuramente atuará na área da saúde, 

principalmente na medicina, pois muitas questões éticas 

permeiam este assunto e geram dúvidas no momento da 

prática. Dessa maneira, o objetivo do projeto consiste 

em promover e propagar informações sobre o uso 

racional do sangue, bem como as questões éticas 

envolvidas nessas escolhas.  



 

 

TÍTULO: I CONGRESSO DE HUMANIZAÇÃO E 
PALHAÇOTERAPIA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Básicas em Saúde 

COORDENADOR: ZILIANI DA SILVA BUSS 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O I Congresso de Humanização e Palhaçoterapia visa por 

meio da união entre o Projeto Começando Cedo e a Liga 

de Saúde e Espiritualidade abordar o tema “O homem 

além do palhaço” a partir de três eixos: “O Palhaço”, 

“Quem se veste de palhaço” e “Os Pacientes”.  O 

Começando Cedo é um projeto de palhaçoterapia 

desenvolvido em parceria com o grupo PET Medicina e 

alunos da Faculdade de Medicina da UFMT que visam, 

dentre muitos aspectos, introduzir o estudante de 

Medicina no ambiente hospitalar mais c edo, 

objetivando uma maior humanização do curso; integrar 

os estudantes de vários períodos, a fim de proporcionar 

uma maior união e compartilhamento de conhecimentos 

e levar alegria, conforto e carinho para os pacientes e 

funcionários do Hospital Universitário Júlio Muller. A 

Liga de Saúde e Espiritualidade é um grupo organizado 

por estudantes de Medicina da UFMT que visa resgatar o 

princípio humanístico da Saúde, a partir de uma visão 

holística dos pacientes. Dessa forma, objetiva -se 

complementar a graduação a partir de uma abordagem 

bio-psico-socio-espiritual, a fim de auxiliar na formação 

de profissionais capazes de abordar os pacientes para 

além das enfermidades/queixas apresentadas.  O evento 

ocorrerá em abril de 2018 em local a definir, mas já 

sendo avaliada a viabilidade para a data. Quanto ao 

objetivo, tem-se em mostrar o impacto da 

palhaçoterapia e da humanização tanto na saúde do 

paciente e acompanhantes quanto naqueles que 

realizam algum atividade de palhaçoterapia. Além de ser 

o primeiro congresso com essa temática 

(palhaçoterapia, humanização e espitualidade) no 



estado de Mato Grosso, acompanhando a tendência 

mundial de humanização da saúde.  



 

 

TÍTULO: I ENCONTRO ESTADUAL DE SAÚDE COLETIVA IV 
SEMANA DE SAÚDE COLETIVA “REINVENTANDO 
A REFORMA SANITÁRIA EM MATO GROSSO” 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Saúde Coletiva 

COORDENADOR: GISELA SOARES BRUNKEN 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O Instituto de Saúde Coletiva comemora 25 anos de 

existência neste ano, quase a mesma idade do Sistema 

Único de Saúde, com 29 anos. Iniciou formando 

especialistas na área de ‘Saúde Pública’, ‘Gestão de 

Serviços e Sistemas de Saúde’, Mestres em ‘Saúde e 

Ambiente’ e, a partir de 2003, Mestres em Saúde 

Coletiva. Desde 2014 forma Bacharéis em Saúde 

Coletiva, cujo Curso de Graduação atinge padrão de 

excelência pelos critérios do Ministério da Educação. Em 

2015 iniciou a primeira turma de Doutorado em Saúde 

Coletiva e já estamos na terceira turma. Em todos esses 

anos esteve amplamente engajado nas lutas 

relacionadas à Reforma Sanitária e fortalecimento do 

SUS, desempenhando importante papel na formação de 

sanitaristas para o enfrentamento das demandas e 

desafios do campo da Saúde Coletiva.  



 

 

TÍTULO: I SEMINÁRIO DESINSTITUCIONALIZANDO A 
LOUCURA: A CIDADE ACOLHENDO A LOUCURA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Psicologia 

COORDENADOR: VANESSA CLEMENTINO FURTADO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Programa que visa fomentar as práticas e discussões em 

Saúde Mental que visem à desinstitucionalização das 

pessoas em sofrimento psíquico, priorizando os meios 

abertos de cuidado à saúde, bem como, a prevenção em 

saúde mental. Além disso, busca uma atuação política, 

enquanto movimento social, que possa contribuir para a 

criação e execução de políticas públicas no estado de 

Mato Grosso. 



 

 

TÍTULO: I SIMPÓSIO MATOGROSSENSE DE PSIQUIATRIA 
FORENSE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Clínica Médica 

COORDENADOR: MARIA FERNNANDA COSTA MARQUES CARVALHO 

PEREIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: A psiquiatria forense atua nos casos em que haja 

qualquer dúvida sobre a integridade ou a saúde mental 

dos indivíduos, em qualquer área do Direito, buscando 

esclarecer à justiça se há ou não a presença de um 

transtorno ou enfermidade mental e quais as 

implicações da existência ou não de um diagnóstico 

psiquiátrico. É uma sub-especialidade tanto da 

Psiquiatria como da Medicina Legal. Ela é ainda hoje é 

muito pouco estudada com rigor e metodologia 

científica. Propomos, então, a execução de um simpósio 

voltado para as comunidades acadêmica e profissional, 

abordando discussões com profissionais das áreas de 

psicologia, psiquiatria e direito sobre transtornos de 

personalidade e psicoses e seus aspectos forenses, 

terapias alternativas de visão sistêmica, psicolo gia 

jurídica na abordagem forense e medidas de segurança 

acerca das psicopatologias.  



 

 

TÍTULO: III CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Básicas em Saúde 

COORDENADOR: ZILIANI DA SILVA BUSS 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O curso de Atendimento Pré-Hospitalar tem tomado 

cada dia mais importância na vida dos profissionais da 

saúde e da comunidade em geral, tendo em vista a 

relevância na vida de uma vítima que recebe o primeiro 

atendimento de forma adequada e as estatísticas 

alarmantes de situações de urgência e emergência 

diversas. Uma vez que a vítima seja atendida de forma 

correta e todas as precauções devidamente tomadas 

pelos socorristas, a possibilidade de sobrevida aumenta 

potencialmente. Além disso, ao ser recebida no H ospital 

com um diagnóstico preciso, o atendimento da equipe 

médica e de enfermagem em uma unidade de saúde 

hospitalar poderá ocorrer com mais agilidade. E neste 

intuito, o projeto em questão visa em um primeiro 

momento capacitar alunos de graduação em Medi cina e 

cursos da área da saúde e afins da UFMT, para que estes 

sejam posteriormente monitores e multiplicadores 

destes conhecimentos para outros acadêmicos, 

profissionais e comunidade em geral. O curso contará 

com aulas teóricas e práticas que serão minist radas por 

Instrutores do Corpo de Bombeiros Militares do Mato 

Grosso. O projeto em questão já foi realizado em 2 

edições (2015 e 2016) e foi um sucesso.  



 

 

TÍTULO: INTERVENÇÕES EM SAÚDE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Básicas em Saúde 

COORDENADOR: ZILIANI DA SILVA BUSS 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: . 



 

 

TÍTULO: IV SEMINÁRIO AVANÇADO: NARRATIVAS NA 
PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Saúde Coletiva 

COORDENADOR: MARIA ANGELA CONCEICAO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O curso de narrativas, dá sequência aos seminários 

avançados que vem sendo oferecidos pelo Programa de 

Pós-graduação em Saúde Coletiva, com organização pela 

área de Ciências Sociais e Humanas em Saúde. 

Direcionado para a Pesquisa Qualitativa, fomenta a 

discussão sobre este caminho possível da produção do 

conhecimento científico, em especial, em debates 

voltados para as Ciências Sociais e Humanas em Saúde. 

Serão três encontros, totalizando 20 horas, conduzidos 

pelo Prof. Marcelo E. P. Castellanos, por intermédio de 

aulas expositivas dialogadas sobre estudos narrativos 

em saúde e diferentes abordagens metodológicas das 

narrativas nas pesquisas qualitativas em saúde.  



 

 

TÍTULO: NUTRIAÇÃO NOS 47 ANOS DA UFMT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Alimentos e Nutrição 

COORDENADOR: EMANUELE BATISTELA DOS SANTOS 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Trata-se de um projeto de extensão que será 

desenvolvido em comemoração aos 47 anos de fundação 

da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).  A 

Faculdade de Nutrição  realizará atividades de educação 

alimentar e nutricional (EAN) direcionadas à 

comunidade do bairro Renascer, no município de 

Cuiabá, em um evento que contará com outros cursos da 

área da saúde da UFMT. O evento ocorrerá no dia 

10/12/2017 e as atividades de EAN serão conduzidas por 

discentes do curso de graduação em Nutrição, 

supervisionados por docentes do referido curso.  



 

 

TÍTULO: OFICINA DE REDUÇÃO DE DANOS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Psicologia 

COORDENADOR: VANESSA CLEMENTINO FURTADO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Programa que visa fomentar as práticas e discussões em 

Saúde Mental que visem à desinstitucionalização das 

pessoas em sofrimento psíquico, priorizando os meios 

abertos de cuidado à saúde, bem como, a prevenção em 

saúde mental. Além disso, busca uma atuação política, 

enquanto movimento social, que possa contribuir para a 

criação e execução de políticas públicas no estado de 

Mato Grosso. 



 

 

TÍTULO: OFICINA DE REDUÇÃO DE DANOS CARUMBÉ 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Psicologia 

COORDENADOR: VANESSA CLEMENTINO FURTADO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Programa que visa fomentar as práticas e discussões em 

Saúde Mental que visem à desinstitucionalização das 

pessoas em sofrimento psíquico, priorizando os meios 

abertos de cuidado à saúde, bem como, a prevenção em 

saúde mental. Além disso, busca uma atuação política, 

enquanto movimento social, que possa contribuir para a 

criação e execução de políticas públicas no estado de 

Mato Grosso. 



 

 

TÍTULO: ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Psicologia 

COORDENADOR: VANESSA CLEMENTINO FURTADO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Programa que visa fomentar as práticas e discussões em 

Saúde Mental que visem à desinstitucionalização das 

pessoas em sofrimento psíquico, priorizando os meios 

abertos de cuidado à saúde, bem como, a prevenção em 

saúde mental. Além disso, busca uma atuação política, 

enquanto movimento social, que possa contribuir para a 

criação e execução de políticas públicas no estado de 

Mato Grosso. 



 

 

TÍTULO: PROJETO TAICHI CHUAN - EQUILÍBRIO FÍSICO E 
MENTAL 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Básicas em Saúde 

COORDENADOR: ZILIANI DA SILVA BUSS 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Estamos no século da aceleração, e poucos são os 

estímulos e oportunidades para busca do equilíbrio 

físico e mental. Os ensinamentos do TAICHI CHUAN 

orientam as pessoas a direcionarem melhor se us 

esforços para melhor aproveitamento da energia. Com a 

prática das atividades físicas e desenvolvimento dos 

conceitos filosóficos, aqueles envolvidos nesta atividade 

aprendem a relaxar em momentos de tensão, 

melhorando sua atividade mental, fortalecendo sua 

estrutura emocional e a autoestima. Neste sentido, o 

grupo do Programa de Educação Tutorial (PET) Medicina 

pretende oferecer para a comunidade acadêmica a 

prática do TAICHI CHUAN, que será aplicada no espaço 

físico externo da Faculdade de Medicina por profissional 

habilitado pela Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan. As 

aulas ocorrerão uma vez por semana no período 

matutino, e poderão participar todos interessados que 

realizarem sua inscrição pelo site da Fundação Uniselva. 

Os benefícios desta prática já estão bem descritos na 

literatura científica, nos quais citam-se melhorias físicas 

e cognitivas em diversas doenças, por este motivo é 

altamente recomendada por médicos de várias 

especialidades, visando o  aperfeiçoamento humano 

como um todo, trabalhando o corpo, a mente e o 

espírito. 



 

 

TÍTULO: PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA 
1ª CAMINHADA "NUTRIÇÃO É COM 
NUTRICIONISTA" 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Alimentos e Nutrição 

COORDENADOR: LORENA BARBOSA FONSECA 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Pesquisas nacionais demonstram alto consumo de 

alimentos ultraprocessados, ricos em gordura, açúcar e 

sal, e baixo consumo de frutas e vegetais, contribuindo 

para o desenvolvimento de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT). A educação alimentar e 

nutricional (EAN) é reconhecida como importante 

estratégia para promoção da alimentação saudável, 

devendo ser realizada nas diversas fases da vida. Além 

disso, Cuiabá apresenta alta prevalência de excesso de 

peso. Neste sentido, esta ação de extensão visa 

estimular a reflexão sobre hábitos alimentares da 

população cuiabana, presente na Orla do Porto, na 1ª 

Caminhada "Nutrição é com Nutricionista, promovida 

pelo Sindicato de Nutricionistas de Mato Grosso. A 

metodologia da problematização foi adotada, de forma 

adaptada, para a elaboração da proposta de EAN. Na 

“observação da  realidade” identificou -se, com base na 

literatura, pouco conhecimento acerca dos 

macronutrientes, baixo consumo de frutas, verduras e 

legumes e alto consumo de produtos ultraprocessados. 

Destaca-se ainda a elevada prevalência de excesso de 

peso na população cuiabana, classificando a capital 

como a 2ª capital com maior prevalência de excesso de 

peso na Região Centro Oeste e a 6ª no país, conforme 

dados do VIGITEL (2016). Assim, fechando a proposta do 

Arco de Maguerez, será realizada uma intervenção em 

EAN junto à população presente na Orla do Porto. 

Consistirá na exposição simultânea de cinco “estações 

alimentares”. Na primeira, denominada “O que é 

alimentação saudável?”, discutir -se-á sobre produtos in 

natura, minimamente processados, processados e 



ultraprocessados, tendo como ponto de partida milho 

verde, milho em conserva e salgadinho de milho e a 

demonstração das quantidades de sódio, açúcar e 

gordura contidos em vários alimentos ultraprocessados. 

A segunda estação terá como pergunta norteadora “Por 

que evitar o consumo de alimentos ultraprocessados?”. 

De caráter informativo, utilizou-se um banner 

especialmente confeccionado para este trabalho, com 

conteúdo sobre macro e micronutrientes, e sobre DCNT. 

Na terceira estação, “Como montar lanches saudáveis?”, 

utilizar-se-á réplicas de alimentos para expor diferentes 

lanches saudáveis que podem compor um cardápio 

equilibrado, para estimular a reflexão sobre o tema. Na 

quarta estação, denominada “Quanto custa a cesta de 

frutas?”, montar-se-á uma cesta com frutas adquiridas 

no Mercado Municipal. Finalmente, na quinta estação, 

será abordada a importância do consumo hídrico e da 

manutenção de um estado adequado de hidratação.  



 

 

TÍTULO: TITULAÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS 
DA RAIVA EM DOCENTES, DISCENTE E 
SERVIDORES DA FACULDADE DE MEDICINA 
VETERINÁRIA DA UFMT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: DANIEL MOURA DE AGUIAR 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: A raiva é uma zoonose fatal que acomete todos os 

animais de sangue quente. Os sintomas neurológi cos 

agonizantes são semelhantes para o homem e os 

animais. Os casos que vêm ocorrendo nas últimas 

décadas no Brasil demonstram que a raiva não está 

totalmente sob controle, apesar de tecnologias de 

profilaxia eficiente. O tratamento de seres expostos ao 

vírus rábico se dá pela aplicação de prolongado processo 

de imunização com posologia variável de acordo com as 

gravidades das lesões. Infelizmente ainda é a única 

conduta capaz de prevenir a doença. A vacinação 

antirrábica da espécie humana pré-exposição, limita-se 

a grupos de risco, como médicos veterinários, 

zootecnistas, graduandos destas profissões, bem como 

qualquer pessoal envolvido com manejo de espécies 

susceptíveis e com serviços de controle de raiva animal. 

Considerando a severidade da doença no hom em e os 

custos financeiros do tratamento contra raiva pós -

exposição, o presente projeto tem o objetivo de avaliar 

a titulação de anticorpos antirrábico em alunos, 

professores e funcionários da Faculdade de Medicina 

Veterinária, e do curso de Zootecnia da Faculdade de 

Agronomia e Zootecnia da UFMT do campus de Cuiabá, 

MT. Adicionalmente à comunidade acadêmica, médicos 

veterinários e zootecnistas externos a UFMT também 

poderão ser atendidos nesta ação de extensão. O intuito 

da titulação de anticorpos é identi ficar os indivíduos 

não imunizados ou com títulos baixos de anticorpos (< 



0,5; não protetores) para a posteriori encaminhar estas 

pessoas à vacinação.  



 

 

TÍTULO: VI SEMANA DE PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MATO GROSSO: PSICOLOGIAS EM 
DEBATE: INTERFACES E ATUAÇÃO. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Psicologia 

COORDENADOR: THIAGO MARQUES DE BRITO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Historicamente, as últimas cinco edições da Semana da 

Psicologia realizadas pelo Departamento de Psicologia 

da UFMT-Cuiabá, priorizaram alguma abordagem 

psicológica ou campo de atuação do profissional 

Psicólogo. Nesta sexta edição, os organizadores estão 

propondo um novo formato para o evento, com uma 

estrutura que priorize a diversidade, historicamente 

construída, de leituras e fazeres psicológicos. Segundo 

resolução do Conselho Federal de Psicologia (CFP) 

encaminhada ao Catálogo Brasileiro de Ocupações em 

outubro de 1992, as atribuições profissionais do 

Psicólogo no Brasil podem ser divididas entre as 

seguintes áreas: Psicólogo Clínico, Psicólogo do 

Trânsito, Psicólogo do Trabalho, Psicólogo Educacional, 

Psicólogo Jurídico, Psicólogo do Esporte, Psicólogo 

Social, Professor de Psicologia (Ensino médio e Superior) 

e Outros Psicólogos (Psicologia e Interfaces com outras 

áreas). Tomando tal resolução como norteadora do 

nosso evento, partindo do pressuposto que os cursos de 

formação em Psicologia do nosso estado priorizam uma 

formação generalista e que os profissionais que aqui 

estão, muitas vezes precisam se deslocar para outros 

estados afim de terem acesso a outras leituras e fazeres 

psicológicos que são de competência da profissão e que 

não estão disponíveis nas formações oferecidas em 

nosso estado, a comissão organizadora, através da 

realização do evento, buscará abordar todas as 

atribuições profissionais do Psicólogo previstas pelas 

CFP, bem como, a diversidade de leituras psicológicas 

que embasam tais práticas profissionais. Para isso 

contará com vários formatos de exposições teóricas e 



práticas (mesas-redondas, rodas de conversa, palestras 

e cursos), como o objetivo de explorar de forma mais 

proveitosa as temáticas a serem discutidas ao longo da 

semana, bem como, tornar possível o acesso do maior 

número possível de estudantes e profissionais da 

psicologia e de outras áreas que estabeleçam alguma 

interface com a psicológica, a toda essa diversidade 

característica da ciência psicológica.  



 

 

TÍTULO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 
MÉTODOS E PERSPECTIVAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Saúde Coletiva 

COORDENADOR: WANDERLEI ANTONIO PIGNATI 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Serão apresentados e debatidos  conceitos de vigilância 

em Saúde; Aspectos históricos, teóricos e princípios da 

Vigilância em Saúde do Trabalhador; Métodos e Técnicas 

de Vigilância em Saúde do trabalhador; Tipologia de 

operacionalização da vigilância.  



 

 

TÍTULO: INQUÉRITO DE VIGILÂNCIA DE VIOLÊNCIAS E 
ACIDENTES - VIVA 2017 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Saúde Coletiva 

COORDENADOR: LIGIA REGINA DE OLIVEIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Violências e acidentes são um dos principais problemas 

de saúde. O inquérito executado em unidades de 

urgência e emergência visa preencher uma lacuna sobre  

a informação referente a esses agravos. O banco de 

dados gerado pelo inquérito subsidiará pesquisas e 

produções científicas contribuindo ainda para formação 

de graduandos e pós graduandos.  



 

 

TÍTULO: I CONGRESSO SOBRE OBESIDADE, DOENÇAS 
METABÓLICAS E EXERCÍCIO FÍSICO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Educação Física 

COORDENADOR: LUCIELI TERESA CAMBRI 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: A missão da UFMT e da Faculdade de Educação Física 

consiste em proporcionar Ensino, Pesquisa e Extensão 

de qualidade, democratizando a disseminação dos  

conhecimentos já estabelecidos e impulsionar a 

produção de novos conhecimentos, contribuindo para a 

formação de profissionais capacitados e críticos, 

também visando o desenvolvimento científico, 

econômico e social do estado. Os princípios 

institucionais são compromisso social, democracia, 

inclusão, interação, formação e autonomia. O 

desenvolvimento e o aprimoramento científico na 

Faculdade de Educação Física tem se dado devido à 

efetivação de docentes em nível de doutorado, 

formados em diferentes universidades com elevado 

conceito da CAPES no país e exterior, aliado ao forte 

apoio financeiro da FAPEMAT. A proposta de realização 

do evento surgiu dos estarrecedores dados estatísticos 

acerca da população com sobrepeso e obesidade em 

nosso país, que afeta todas as faixas etárias, desde a 

mais tenra idade, e das mais distintas realidades sociais, 

tornando necessário o debate do tema sob uma 

perspectiva científica e multidisciplinar, dado que a 

obesidade e seus desfechos tem tido grande repercussão 

estadual, uma vez que Cuiabá está entre as capitais com 

maiores índices de sobrepesos e obesidade. O evento 

também propiciará avanços no conhecimento científico 

sobre o tema e a criação de parcerias com a mais 

destacadas instituições de pesquisa e ensino do país, 

visto que a coordenadora do evento e a comissão 

organizadora atuam em linhas de pesquisa 

desenvolvendo projetos de pesquisa e extensão sobre o 

tema, com auxílio financeiro de agências estaduais 



(PBEXT – UFMT e FAPEMAT) e nacionais (CNPq), além de 

relevante produção científica nacional e internacional. 

Com isto, a realização de um evento desse porte, com a 

participação de convidados nacionais e internacionais 

com reconhecimento científico na área, e que 

frequentemente são convidados a palestrar nos 

congressos mais importantes da área no país (Congresso 

da Sociedade Brasileira de Hipertensão; Congresso da 

Sociedade Brasileira de Diabetes; Congresso da 

Sociedade Brasileira de Biomecânica), oportuniza a 

capacitação de discentes de graduação e pós -graduação 

da área de saúde como um todo, incluindo os 

profissionais da Educação Física e a grande área da 

Ciências da Saúde (Nutrição, Fisioterapia, Medicina). O 

evento terá a realização de palestras, conferências, 

mesas redondas, workshops, apresentação de trabalhos 

científicos e atividades culturais. Foi solicitado apoio 

cientifico à outros órgãos de fomento, como FAPEMAT e 

CAPES - PAEP. Esta será a primeira edição do evento, 

com a perspectiva de ser realizado a cada dois anos.    

Obs: O público alvo total está superestimado, uma vez 

que ações para o mesmo público são somadas no Siex. 

Estima-se atingir 300 participantes, dentre estes, 

discentes de graduação e pós-graduação e profissionais 

de educação física, nutrição, medicina, fisioterapia e 

saúde coletiva.  



 

 

TÍTULO: I ENCONTRO DO FÓRUM PERMANENTE DE 
SAÚDE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Secretaria de Articulação e Relações Institucionais 

COORDENADOR: REINALDO GASPAR DA MOTA 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Concebido como um espaço democrático para a 

articulação interinstitucional, o FÓRUM PERMANENTE 

em SAÚDE em Mato Grosso foi consti tuído a partir da 

Comissão Organizadora Provisória, composta por 

membros do Conselho Estadual de Saúde – CES, 

representantes das faculdades e institutos de saúde, 

técnicos e alunos da UFMT, além de outras instituições 

relacionadas ao setor da saúde.  Const ituída a comissão, 

buscou-se elencar os objetivos e a organização inicial do 

FÓRUM PERMANENTE EM SAÚDE, que tem como 

propósito estimular a participação social e promover o 

debate sobre a produção e acompanhamento de 

políticas públicas de saúde em Mato Gros so.   A partir 

da análise da realidade local, fundamentada no 

conhecimento científico, com caráter propositivo, o 

Fórum Permanente em Saúde pretende contribuir na 

elaboração e proposições de diretrizes das Políticas 

Públicas em Saúde no estado.  A Universi dade Federal 

de Mato Grosso e o Conselho Estadual de Saúde 

exercem assim o compromisso social em defesa de 

projetos inseridos no SUS. Contam com a participação 

de representantes da comunidade, gestores, 

pesquisadores, técnicos, profissionais, alunos e 

professores na elaboração da agenda de saúde, 

propostas e diretrizes para políticas públicas de saúde 

em Mato Grosso, considerando especialmente seu 

processo histórico e sua realidade sociocultural.  



 

 

TÍTULO: I SIMPÓSIO MULTIPROFISSIONAL E 
INTERDISCIPLINAR DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DE 
MATO GROSSO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Básicas em Saúde 

COORDENADOR: NEUDSON JOHNSON MARTINHO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O referido simpósio visa possibilitar o intercambio de 

saberes e fazeres entre a academia e a educação 

popular em saúde, assim como, estimul ar reflexões 

propositivas quanto a importância da prática 

interprofissional e interdisciplinar na área da saúde e 

educação.  Este evento caracterizado como o 1º de 

caráter multiprofissional e interdisciplinar em educação 

e saúde do estado de Mato Grosso, é  o primeiro passo 

para que novas práticas de cuidado em saúde a 

população de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso sejam 

repensadas num diálogo aberto entre a universidade ( 

docentes e discentes), profissionais da área da saúde e 

educação com a sociedade, representada pelas suas 

lideranças das práticas integrativas e complementares 

em saúde, fenômeno este que dentre vários impactos a 

médio e longo prazo, podemos destacar  possíveis 

mudanças na formação acadêmica de profissionais  da 

área da saúde, reforçando  a urgente necessidade de 

uma formação mais  humanista, multi e interdisciplinar, 

que legitimem o SUS em suas diversas interfaces.  



 

 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DAS TÉCNICAS DE 
PROGRAMAÇÃO PARA A MARATONA DE 
PROGRAMAÇÃO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: NIELSEN CASSIANO SIMOES 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: A Maratona de Programação é um evento oficial 

organizado pela Sociedade Brasileira de Computação 

(SBC), organizado na forma de uma competição 

nacional, utilizada como seletiva para a fase 

internacional da ICPC - International Collegiate 

Programming Contest a ACM (Associationg for 

Computing Machinery). Esta competição busca utilizar 

as diferentes teorias da computação, aliadas a técnicas 

de programação, visando a solução de problemas de 

forma eficiente e otimizada.   O objetiv o deste projeto é 

desenvolver as habilidades e técnicas de programação 

de computadores por meio da resolução de problemas 

baseados em temas cotidianos, nos moldes da Maratona 

e da ICPC, estudando os impactos computacionais para 

diferentes projetos de algor itmos e realizando análise 

de complexidade.  



 

 

TÍTULO: DIFUSÃO TECNOLÓGICA PARA A PRODUÇÃO DE 
FRUTÍFERAS CONVENCIONAIS E DE CERRADO 
NA BAIXADA CUIABANA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade 

COORDENADOR: GLAUCIO DA CRUZ GENUNCIO 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: A fruticultura é um setor que vem se destacando tanto 

em expansão como em tecnificação no cenário do 

agronegócio brasileiro. Em 2013, o Brasil produziu 43,6 

milhões de toneladas de frutas, em uma área de 2,2 

milhões de hectares. Porém, o abastecimento incipiente 

do mercado consumidor mato-grossense, a partir da 

reduzida produção de frutas no Estado configura -se um 

cenário passível de melhoria.   Em contrapartida, a 

produção de frutas regionais oriundas da agricultura 

familiar representa 60% do total de frutas consumidas  

no Estado. Dentre as frutíferas cultivadas no Mato 

Grosso, a banana destaca-se por ocupar uma área de 6 

mil ha e, com produção de 58 mil toneladas. Por outro 

lado, culturas como a do maracujazeiro, o do mamão e 

do abacaxi, assim como cultivos de frutífera s do 

Cerrado, como do açaizeiro, a do buritizeiro e a do 

pequizeiro configuram-se como promissoras para o 

Estado.   Em função disto, esforços voltados para a 

capacitação técnica com enfoque na difusão tecnológica 

e melhoria de todo o processo produtivo de frutas, 

Assim, serão 3 capacitações voltadas para os discentes 

(Bolsistas), de cunho bimestral, no decorrer de todo o 

processo e realizadas nas instalações da UFMT. Estima -

se também 2 visitas a produtores de frutíferas que são 

referências para o Estado do Mato Grosso.  De forma 

participativa, pelo menos uma vez por semana, os 

bolsistas estarão inseridos em atividades desenvolvidas 

no setor de fruticultura da Fazenda Experimental da 

UFMT, localizada no município de Santo Antônio de 

Leverger.  No decorrer destes 6 meses, será 

desenvolvido um estudo regional dos produtores 



considerando as seguintes etapas com o objetivo de: 

descrição da área de trabalho; identificação das 

unidades de produção e suas potencialidades; 

identificação dos procedimentos técnicos adot ados por 

estes produtores e, identificação de temas voltados a 

fruticultura para os quais os agricultores necessitam 

assistência técnica.  



 

 

TÍTULO: MENINAS DIGITAIS REGIONAL MATO GROSSO 
AÇÕES 2017: PRÁTICAS MOTIVACIONAIS NO 
ENSINO MÉDIO PARA A EQUIDADE DE GÊNERO 
NAS CARREIRAS E CURSOS DE COMPUTAÇÃO E 
TECNOLOGIAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: CRISTIANO MACIEL 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: Ainda que o primeiro algoritmo e o primeiro compilador 

tenham sido escritos por mulheres, pesquisas mostram 

que a realidade atual da participação feminina nas áreas 

da Computação e Tecnologias é consideravelmente 

menor em relação à participação masculina. O projeto 

'Meninas Digitais Regional Mato Grosso ações 2017: 

Práticas Motivacionais no Ensino Médio para a Equidade 

de Gênero nas Carreiras e Cursos de Computação e 

Tecnologias' tem como objetivo geral a realização de 

práticas de caráter motivacional e informativo com 

alunas de Ensino Médio no estado de Mato Grosso 

visando a equidade de gênero nas carreiras e cursos das 

áreas de Computação e Tecnologias da região através do 

incentivo e promoção da participação feminina. O 

projeto visa a realização de pesquisas sobre os índices 

estaduais de participação feminina; a produção de 

materiais informativos sobre os cursos e carreiras de 

Computação e Tecnologias do estado para as alunas e 

seus professores e familiares; e principalmente, a 

execução de atividades motivacionais, informativas e 

integradoras, tais como oficinas, cursos, pales tras e 

workshops, com as alunas de Ensino Médio sobre 

conteúdos, disciplinas e carreiras das áreas de 

Computação e Tecnologias. Este projeto é apoiado pelo 

Programa Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de 

Computação que propõe estratégias para motivar alunas 

do Ensino Médio/Tecnológico a seguirem carreiras 

nessas áreas. Palavras-Chave: Equidade de Gênero, 



Participação Feminina, Meninas Digitais, Práticas 

Motivacionais, Computação e Tecnologias Informações 

Relevantes para Avaliação da Proposta: O present e 

projeto foi "aprovado sem recursos financeiros" com 

"nota 96,5" no edital MEC PROEXT 2016 Linha 12.5 

Educação, mulheres e relações de gênero: subitem C) 

realização de atividades que incentivem e promovam a 

participação feminina nas áreas de ciências exat as, 

engenharias e computação. Infelizmente, sendo apenas 

contemplados com recursos financeiros neste item do 

edital propostas com "nota 100,0". Este projeto é 

executado na UFMT desde 2015, tendo sido 

contemplado em 2016 com bolsas no edital PBEXT 

AÇÕES 2016, e com isso conseguiu ampliar o seu 

atendimento à comunidade.  



 

 

TÍTULO: MODELAGEM, DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE UMA CARTILHA DE 
SEGURANÇA E PRIVACIDADE DIGITAL 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: NELCILENO VIRGILIO DE SOUZA ARAUJO 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: Nos últimos anos, a quantidade de cibercrime têm 

aumentado consideravelmente e isso deve -se por duas 

situações: a falta de ordenamento jurídico para esses 

crimes e o comportamento dos usuários dos sistemas 

informático que possuem um grande desconhecimento 

com relação a segurança e privacidade digital. Nesse 

sentido, esse projeto busca modelar, desenvolver, 

avaliar e realizar manuntenção numa cartilha de 

segurança e privacidade digital, cuja função principal é 

conscientizar e sensibilizar um grupo contido de 

discentes, docentes e técnicos-administrativos da UFMT 

com relação ao tema título do projeto.  



 

 

TÍTULO: POLO DE ESTUDOS DE LINGUAGENS DE 
PROGRAMAÇÃO, TECNOLOGIAS DE 
DESENVOLVIMENTO WEB E APIS ACADÊMICAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: JIVAGO MEDEIROS RIBEIRO 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: Há um grande número de tecnologias utilizadas no 

desenvolvimento de sistemas que por muitas questões 

não são possíveis de serem abordadas no decorrer dos 

cursos de graduação. Muitas dessas tecnologias 

possuem importantes características específicas que são 

utilizadas na realização de tarefas específicas, o que as 

tornam relevantes tanto academicamente quanto 

comercialmente. Pretendemos realizar  encontros 

períodos (meetups, coding dojo, etc) para apresentar, 

explorar, conhecer e estudar muitas dessas tecnologias 

colocando assim, a UFMT na rota desses estudos, 

somando com outros grupos de Cuiabá que realizam 

trabalho semelhante. Ainda, pretendemos  criar e 

manter um espaço acessível através da inter (ex: site, 

blog, repositório) para disponibilização dos conteúdos 

discutidos e abordados e também para a divulgação dos 

encontros. 



 

 

TÍTULO: PROJETO CONHECER - UMA PARCERIA ENTRE 
UFMT, MUSEU CHICO COSTA E FRICAL 
FRIGORÍFICO LTDA / 2017 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: SANDRA IZILDA SOUZA DE FIGUEIREDO 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: O Museu Chico Costa ocupa as instalações do frigorífico 

Frical em Várzea Grande/MT e nasceu do s onho de seu 

idealizador, o médico veterinário Francisco Moraes 

Chico Costa, fiscal agropecuário do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A iniciativa 

surgiu para disponibilizar um espaço de educação 

informal, incluindo o museu e uma biblioteca, para 

atender a comunidade vizinha e também estudantes, 

professores, profissionais e entidades não 

governamentais. Na parceria, o Laboratório de 

Anatomia Comparada (LAC) da UFMT viabiliza a 

montagem de esqueletos e a preparação das peças 

anatômicas e patológicas de suínos, bovinos, ovinos, 

aves e répteis, assim como disponibiliza estagiários para 

orientar e acompanhar as visitas escolares agendadas. O 

frigorífico fornece partes corporais e órgãos de animais 

de produção destinadas às atividades práticas d as 

disciplinas de Anatomia Animal I e II do curso de 

Medicina Veterinária. O museu agenda as visitações e se 

responsabiliza pelos custos do acervo. O Museu Chico 

Costa existe há onze anos, desde 18/12/2006. É 

cadastrado no Instituto do Patrimônio Histórico  e 

Artístico Nacional (IPHAN) sob o número 1017. O 

projeto, de caráter inédito e itinerante, tem obtido 

êxito pela visitação recebida e pelo interesse 

demonstrado pelos visitantes.  



 

 

TÍTULO: UFMT COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO 
DIGITAL 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: CESAR EDUARDO GUARIENTI 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: Este projeto tem por base desenvolver e implementar 

cursos de inclusão digital (informática básica) na Escola 

Estadual Ferreira Mendes, situada no bairro boa 

esperança, nas proximidades da UFMT, em Cuiabá -MT. 

Estas atividades possuem relevância para seus 

colaboradores, pois terão oportunidade de desenvolver 

conhecimento e aplicá-los para a comunidade estudantil 

da referida escola, que apesar de possuir laboratório de 

informática não oferece cursos de informática para seus 

alunos. Espera-se que o desenvolvimento de cursos, 

controles e processos desenvolvidos no decorrer deste 

projeto contribuam para a formação dos colabores e 

funcione como ferramenta de inclusão digital para os 

alunos. É também esperado que a Escola sirva como um 

projeto piloto, e que futuramente, comprovando o seu 

sucesso, este projeto possa servir de base para outras 

escolas. 



 

 

TÍTULO: EXCELÊNCIA EM PROJETOS DE GESTÃO PÚBLICA 
NO TCE-MT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Secretaria de Tecnologia Educacional 

COORDENADOR: FATIMA MARIA PONTES PIRES 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: O projeto em questão será responsável pela 

organização, preparação, supervisão/ monitoramento e 

avaliação, necessárias para a operacionalização de 

projetos ou subprojetos do TCE em parceria com a UFMT 

no intuito de dar suporte a projetos de melhoria de 

gestão nas diversas áreas do Tribunal.  



 

 

TÍTULO: 8A COMPETIÇÃO DE PONTES DE ESPAGUETES - 
2017 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Engenharia Civil 

COORDENADOR: MILTON SOARES FILHO 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: O presente Projeto de Extensão proporcionará aos 

alunos participantes a vivência da prática da engenharia 

de forma lúdica, por meio da aplicação dos conceitos 

teóricos desenvolvidos nas disciplinas de Arquitetura, 

Resistência dos Materiais I, Resistência dos Materiais II, 

Estática das Estruturas, Estruturas de Madeira, 

Estruturas Metálicas e Introdução à Análise Matricial 

das Estruturas dos Cursos de Engenharia Civil e 

Arquitetura e Urbanismo, para construir um modelo 

reduzido de uma ponte treliçada utilizando macarrão do 

tipo espaguete como material estrutural.  



 

 

TÍTULO: ADEQUAÇÃO DA COZINHA DA PARÓQUIA SÃO 
GONÇALO EM CUIABÁ - MT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Arquitetura e Urbanismo 

COORDENADOR: SIMONE BERIGO BUTTNER 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: A atividade de extensão se refere à Adequação da 

Cozinha da Paróquia São Gonçalo, situada no Bairro 

Porto em Cuiabá –  MT, devido ao crescimento dos 

eventos festivos da Igreja e, consequentemente, na 

demanda da produção de alimentos, para a qual a atual 

cozinha não atende, tanto no que diz respeito aos 

aspectos funcionais e técnicas quanto aos normativos. 

Portanto, faz-se necessária a sua adaptação, incluindo 

as áreas de recebimento, armazenamento, produção, 

distribuição, e higienização. As etapas a serem 

desenvolvidas se iniciam com as medições no local, 

levantamento das necessidades e registro fotográfico, a 

partir do qual se inicia o processo de desenvolvimento 

do Projeto arquitetônico e demais providências para 

torna-lo exequível. O produto final esperado é o Projeto 

de arquitetura e o acompanhamento da obra de reforma 

a ser executada, por meio do respaldo técnico e 

conhecimento na área de Arquitetura, dos professores e 

alunos envolvidos, do Departamento de Arquitetura e 

Urbanismo da UFMT. 



 

 

TÍTULO: ADEQUAÇÃO DE LAYOUT DO DEPARTAMENTO 
DE AGRONOMIA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Arquitetura e Urbanismo 

COORDENADOR: TULA KIRST ROMANI 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: Trata-se de um projeto, vinculado ao NEAU (Núc leo de 

Estudos e Escritório Modelo de Arquitetura e 

Urbanismo) que permite o envolvimento de alunos em 

uma situação real de desenvolvimento e execução de 

projeto de readequação de layout interno, uma das 

atribuições legais do profissional arquiteto, ao mes mo 

tempo que atende uma demanda do departamento do 

curso de agronomia da UFMT, trazendo benefícios para 

ambos.  Neste projeto os alunos de arquitetura 

envolvidos desenvolverão, sob supervisão de um 

professor, um projeto de readequação de layout para o 

departamento de agronomia, que identificou esta 

necessidade frente à modernização dos processos pelo 

qual toda a Universidade vem passando nos últimos 

anos. O antigo layout já não atende às novas 

necessidades do departamento que precisa de agilidade, 

maior contato entre as partes e um espaço que permita 

um aumento na capacidade de atendimento de todos 

que necessitam da parte administrativa do 

departamento.  



 

 

TÍTULO: ATUALIZAÇÃO DE INDICADORES DAS POLÍTICAS 
DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA - 
ESTADO E MUNICIPIOS DE MATO GROSSO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Secretaria de Tecnologia Educacional 

COORDENADOR: FATIMA MARIA PONTES PIRES 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: O projeto busca atualizar os indicadores do modelo de 

avaliação para análise dos resultados das políticas das 

áreas de saúde, educação e segurança do Esta do de 

Mato Grosso. O modelo está organizado sob a forma de 

um conjunto de indicadores de resultados, selecionados 

com a finalidade de mensurar o desempenho das ações 

das diversas áreas. As unidades avaliadas são regionais, 

formadas a partir de municípios e  ou agrupamentos de 

municípios do Estado. Ao retratar os resultados das 

políticas públicas de saúde, educação e segurança do 

Governo do Estado e dos municípios, o controle externo 

avalia a eficiência na gestão dos recursos públicos. O 

projeto busca a continuidade da manutenção e 

desenvolvimento de políticas públicas utilizados no TCE -

MT de acordo com o PDTI e o Plano Estratégico do TCE -

MT. 



 

 

TÍTULO: AUTOCAD 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: CHRISTIANE DE ARAUJO NOBRE 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: Este programa consiste na reativação da Escola de 

Tecnologia da Informação e Comunicação – ETICO, 

vinculada ao Instituto de Computação/UFMT. A escola 

tem por objetivo contribuir com a formação da 

comunidade acadêmica, da cadeia produtiva e da 

comunidade em geral do Estado de Mato Grosso, 

trazendo treinamento, capacitação e reciclagem 

profissional em Tecnologia da Informação e da  

Comunicação (TIC). 



 

 

TÍTULO: AUTOCAD 2D BÁSICO - TURMA I 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Arquitetura e Urbanismo 

COORDENADOR: TULA KIRST ROMANI 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: Trata-se de um curso básico de AutoCad 2D para atender 

a demanda de alguns cursos de engenharia por 

capacitação de seus alunos nesta ferramenta de 

desenho. 



 

 

TÍTULO: AUTOCAD 2D BÁSICO - TURMA II 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Arquitetura e Urbanismo 

COORDENADOR: TULA KIRST ROMANI 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: Trata-se de um curso básico de AutoCad 2D para atender 

a demanda de alguns cursos de engenharia por 

capacitação de seus alunos nesta ferramenta de 

desenho. 



 

 

TÍTULO: CURSO - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: FERNANDO MARCOS BONNEMASOU MOREIRA DE 

CASTILHO 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: O curso visa sensibilizar os servidores e colaboradores 

do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - 

TCE/MT, quanto a importância de Desenvolver a 

compreensão sobre o Orçamento Público na relação 

Plano Plurianual, Lei de diretrizes Orçamentárias e Lei 

Orçamentária Anual.  Processo orçamentário como 

instrumento de planejamento: relação entre Plano 

Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (L DO) 

e Lei Orçamentária Anual (LOA). Processo de Elaboração, 

Implantação e Controle..  



 

 

TÍTULO: CURSO DE ANAREDE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Engenharia Elétrica 

COORDENADOR: CARLOS ENRIQUE PORTUGAL POMA 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: O curso visa a capacitação dos alunos do curso de 

Engenharia Elétrica no uso das principais funções do 

programa ANAREDE. O ANAREDE é o programa 

computacional mais utilizado no Brasil na área de 

Sistemas Elétricos de Potência. A capacitação no uso do 

programa ANAREDE é necessária para que, os alunos do 

curso de Engenharia Elétrica consigam desenvolver 

satisfatoriamente o projeto da disciplina de Análise de 

Sistemas de Potência I. As habilidades e conhecimentos 

adquiridos neste curso serão recursos que podem ser 

muito vem aproveitados posteriormente no mercado 

laboral. 



 

 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO EM JAVASCRIPT COM 
CANVAS PARA ENGENHARIA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Engenharia Civil 

COORDENADOR: PAULO CELSO DO COUTO NINCE 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: O projeto de extensão visa capacitar ao 

desenvolvimento de programa para navegador na área 

da engenharia utilizando a balise CANVAS para alunos 

do curso de engenharia civil da Universidade Federal de 

Mato Grosso. 



 

 

TÍTULO: DIA DE CAMPO EM CONSTRUÇÃO DE CERCAS 
COM ÊNFASE EM CERCAS ELÉTRICAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Zootecnia e Extensão Rural 

COORDENADOR: FERDINANDO FILETTO 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: O Dia de Campo em "Construção de Cercas com Ênfase 

em Cercas Elétricas" será ministrado pela empresa Belgo 

Baekert Arames.  



 

 

TÍTULO: DIA DE CAMPO SOBRE PRODUÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DE FORRAGENS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Zootecnia e Extensão Rural 

COORDENADOR: LIVIA VIEIRA DE BARROS 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: O Mato Grosso é um estado que apresenta grande 

representatividade nacional na criação de ruminantes, 

sendo que a maior parte da dieta dos animais é 

composta por forragens. No entanto estima -se que uma 

grande parte das pastagens encontra-se em algum grau 

de degradação o que associado com a estacionalidade 

de produção que é inerente as forrageiras tropicais, 

contribui para a obtenção de baixos índices zootécnicos 

e consequentemente baixa rentabilidade com esta 

atividade. De forma geral, o setor de produção de 

ruminantes necessita melhorar o manejo geral das 

forrageiras visando a obtenção de volumoso de boa 

qualidade e em quantidade adequada durante todo o 

ano.  Dessa forma, o Dia de Campo sobre Produção e 

Conservação de Forragens pretende, por meio de 

palestras apresentadas por professores e estudantes da 

pós-graduação levar conhecimento científico de forma 

prática para produtores,  técnicos e futuros profissionais 

do campo ligados ao sistema produtivo de ruminantes 

no estado de Mato Grosso. O Dia de Campo será 

realizado uma vez por semestre e terá quatro estações.  



 

 

TÍTULO: ESTIMULANDO A CRIATIVIDADE ATRAVÉS DA 
PROGRAMAÇÃO EM SCRATCH 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: CHRISTIANE DE ARAUJO NOBRE 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: Este programa consiste na reativação da Escola de 

Tecnologia da Informação e Comunicação – ETICO, 

vinculada ao Instituto de Computação/UFMT. A escola 

tem por objetivo contribuir com a formação da 

comunidade acadêmica, da cadeia produtiva e da 

comunidade em geral do Estado de Mato Grosso, 

trazendo treinamento, capacitação e reciclagem 

profissional em Tecnologia da Informação e da  

Comunicação (TIC). 



 

 

TÍTULO: ESTIMULANDO A CRIATIVIDADE E A 
CURIOSIDADE POR ELETRÔNICA ATRAVÉS DA 
PROGRAMAÇÃO EM SCRATCH E ARDUINO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: CHRISTIANE DE ARAUJO NOBRE 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: Este programa consiste na reativação da Escola de 

Tecnologia da Informação e Comunicação – ETICO, 

vinculada ao Instituto de Computação/UFMT. A escola 

tem por objetivo contribuir com a formação da 

comunidade acadêmica, da cadeia produtiva e da 

comunidade em geral do Estado de Mato Grosso, 

trazendo treinamento, capacitação e  reciclagem 

profissional em Tecnologia da Informação e da  

Comunicação (TIC). 



 

 

TÍTULO: EXCELÊNCIA EM PROCESSOS DE GESTÃO 
PÚBLICA NO TCE-MT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Secretaria de Tecnologia Educacional 

COORDENADOR: FATIMA MARIA PONTES PIRES 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: O projeto seve como base para organizar, controlar, 

implementar e monitorar as ações necessárias para a 

operacionalização de projetos ou subprojetos do núcleo 

de Excelência em Processos de Gestão Pública do TCE em 

parceria com a UFMT nas ações de ensino, pesquisa e 

extensão que envolvam os colaboradores da área das 

diversas áreas do TCE e comunidade acadêmica da 

Universidade Federal de Mato Grosso.  



 

 

TÍTULO: FERRAMENTAS DE ESCRITÓRIO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: CHRISTIANE DE ARAUJO NOBRE 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: Este programa consiste na reativação da Escola de 

Tecnologia da Informação e Comunicação – ETICO, 

vinculada ao Instituto de Computação/UFMT. A escola 

tem por objetivo contribuir com a formação da 

comunidade acadêmica, da cadeia produtiva e d a 

comunidade em geral do Estado de Mato Grosso, 

trazendo treinamento, capacitação e reciclagem 

profissional em Tecnologia da Informação e da  

Comunicação (TIC). 



 

 

TÍTULO: FIC - OPERADOR DE COMPUTADOR 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: ROBERTO BENEDITO DE OLIVEIRA PEREIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: Cada vez mais, as tecnologias fazem parte de nossas 

vidas, qualquer que seja a atividade profissional, onde 

quer que estejamos. Inúmeras pesquisas avançam nesta 

direção, revelando o uso das mesmas têm potencial para 

dinamizar o processo de ensino-aprendizagem na 

medida em que são adequadamente empregadas.    

Pensando nisso, buscou-se desenvolver o curso de 

Operador de Computador em EaD, por meio da 

ferramenta Moodle, tendo como foco as funcionalidades 

e recursos na perspectiva do professor, isso permitirá 

que o Cursista inscrito no Curso se familiarize com as 

ferramentas computacionais e possa utilizá -la em 

futuros cursos (EaD).    Com uma carga horária de 

estudo de 160 horas, o conteúdo é dividido em seis 

unidades, sendo a UNIDADE I - Introdução à Informática 

– aborda os conceitos gerais sobre a informática; 

UNIDADE II - Sistemas Operacionais – Define as 

principais características, finalidade e funcionalidade 

dos Sistemas Operacionais; UNIDADE III – Internet – 

focado nas definições e uso de navegadores web, uso de 

e-mail e redes sociais; UNIDADE IV - Software de edição 

de textos – aborda as boas praticas da edição e 

formatação de textos digitais. UNIDADE V - Software de 

planilha eletrônica – foca na usabilidade das plani lhas 

eletrônicas como meio de auxiliar o cotidiano, para isso, 

formatando células, usando funções e gerando gráficos. 

UNIDADE VI - Software de apresentação – abordando as 

boas praticas na criação de apresentação, formatando 

slides, inserindo imagens e form as. Todos esses 

conteúdos e recursos disponibilizados no decorrer do 

curso possibilitam a construção de conhecimento pelo 

aluno por meio da concepção de ambientes virtuais de 



aprendizagem, além disso, deve proporcionar uma 

aprendizagem colaborativa, interativa e autônoma.  



 

 

TÍTULO: FRENTE ESTUDANTIL PARA RECEPÇÃO E 
ACOLHIMENTO DE NOVOS ALUNOS – FERAA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: CHRISTIANE DE ARAUJO NOBRE 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: Este programa consiste na reat ivação da Escola de 

Tecnologia da Informação e Comunicação – ETICO, 

vinculada ao Instituto de Computação/UFMT. A escola 

tem por objetivo contribuir com a formação da 

comunidade acadêmica, da cadeia produtiva e da 

comunidade em geral do Estado de Mato Gross o, 

trazendo treinamento, capacitação e reciclagem 

profissional em Tecnologia da Informação e da  

Comunicação (TIC). 



 

 

TÍTULO: FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DO MÉTODO 
DE MONTE CARLO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Matemática 

COORDENADOR: HECTOR FLORES CALLISAYA 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: Neste curso serão apresentados os fundamentos 

matemáticos do método de monte Carlo.  



 

 

TÍTULO: I EXPOSIÇÃO TECNOLÓGICA DA ENGENHARIA 
ELÉTRICA UFMT (I EXPOENE) 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Engenharia Elétrica 

COORDENADOR: FABRICIO PARRA SANTILIO 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: A Primeira Exposição Tecnológica da Engenharia Elétrica 

UFMT (I ExpoENE) será uma exposição dos projetos 

desenvolvidos pelos alunos e professores do curso de 

Engenharia Elétrica da UFMT e das experiências de 

laboratório executadas nas discipl inas do curso. Cada 

grupo ou aluno (expositor), terá seu ambiente (mesa de 

exposição), onde serão feitas as demonstrações do 

projeto em questão para o público interessado. As 

experiências das disciplinas serão executadas nos 

próprios laboratórios do curso,  isso aproximará ainda 

mais os participantes do evento, despertando a 

curiosidade e o interesse pela área da ciência e 

tecnologia. Além da exposição ser voltada para os 

alunos da Engenharia Elétrica, daremos à atenção aos 

alunos ingressantes do curso e aos  alunos do Ensino 

Médio, os quais serão convidados pelos organizadores a 

comparecerem ao evento.  



 

 

TÍTULO: II EXPOSIÇÃO TECNOLÓGICA DA ENGENHARIA 
ELÉTRICA UFMT (II EXPOENE) 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Engenharia Elétrica 

COORDENADOR: FABRICIO PARRA SANTILIO 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: A Segunda Exposição Tecnológica da Engenharia Elétrica 

UFMT (II ExpoENE) será uma exposição dos projetos 

desenvolvidos pelos alunos e professores do curso de 

Engenharia Elétrica da UFMT e das experiências de 

laboratório executadas nas disciplinas do curso. Cada 

grupo ou aluno (expositor), terá seu ambiente (mesa de 

exposição), onde serão feitas as demonstrações do 

projeto em questão para o público interessado. As 

experiências das disciplinas serão executadas nos 

próprios laboratórios do curso, isso aproximará ainda 

mais os participantes do evento, despertando a 

curiosidade e o interesse pela área da ciência e 

tecnologia. Além da exposição ser voltada para os 

alunos da Engenharia Elétrica, daremos à atenção aos 

alunos ingressantes do curso e aos alunos do Ensino 

Médio, os quais serão convidados pelos organizadores a 

comparecerem ao evento.  



 

 

TÍTULO: INDICADORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Secretaria de Tecnologia Educacional 

COORDENADOR: FATIMA MARIA PONTES PIRES 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: O projeto busca atualizar os indicadores do modelo de 

avaliação para análise dos resultados das políticas das 

áreas de saúde, educação e segurança do Estado de 

Mato Grosso. O modelo está organizado sob a forma de 

um conjunto de indicadores de resultados, selecionados 

com a finalidade de mensurar o desempenho das ações 

das diversas áreas. As unidades avaliadas são regionais, 

formadas a partir de municípios e ou agrupamentos de 

municípios do Estado. Ao retratar os resultados das 

políticas públicas de saúde, educação e segurança do 

Governo do Estado e dos municípios, o controle externo 

avalia a eficiência na gestão dos recursos públicos. O 

projeto busca a continuidade da manutenção e 

desenvolvimento de pol íticas públicas utilizados no TCE-

MT de acordo com o PDTI e o Plano Estratégico do TCE -

MT. 



 

 

TÍTULO: INDICADORES EM GESTÃO PÚBLICA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Secretaria de Tecnologia Educacional 

COORDENADOR: FATIMA MARIA PONTES PIRES 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: O projeto em questão será responsável pela 

organização, preparação, supervisão/ monitoramento e 

avaliação, necessárias para a operacionalização de 

projetos ou subprojetos do TCE em parceria com a UFMT 

no intuito de dar suporte a  melhoria de indicadores em 

gestão pública nas diversas áreas do Tribunal de Contas 

de Mato Grosso.  



 

 

TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DE MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE 
BENEFÍCIOS DA IMPLANTAÇÃO DE BPM EM IES 
PÚBLICA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: FERNANDO MARCOS BONNEMASOU MOREIRA DE 

CASTILHO 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: O projeto visa à investigação de métodos de avaliação 

dos impactos e dos benefícios da implantação de 

gerenciamento de processos de negócio (Business 

Process Management - BPM) em uma Instituição de 

Ensino Superior federal, com aplicação de caso d e 

estudo na UFMT. 



 

 

TÍTULO: IV SEMINÁRIO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO 
CONSUMO DE PESCADO NA ALIMENTAÇÃO E 
SAÚDE DA POPULAÇÃO. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Alimentos e Nutrição 

COORDENADOR: LUCIANA KIMIE SAVAY DA SILVA 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: Este evento tem como principal objetivo divulgar os 

benefícios que o consumo regular de pescado traz para a 

saúde da população.  Além disso, visa a socialização de 

conhecimentos junto a profissionais e futuros 

profissionais de diversas áreas; troca de experiência 

entre  profissionais, alunos de graduação e pós 

graduação de diversos cursos e instituições de ensino; 

divulgação das técnicas adequadas no  processamento, 

armazenamento, preparo e consumo, bem como divulgar 

as diferentes técnicas de conservação de pescado. O 

evento é  realizado em parceria com a Prefeitura 

Municipal de Cuiabá e diversas Instituições de Ensino 

Superior da cidade de Cuiabá, e acontece durante a 

Semana Santa, na qual também acontece o "Peixe 

Santo", que é um evento no qual a prefeitura estimula e 

apoia a comercialização de pescado em diversos pontos 

da cidade, a um preço bem mais acessível.  



 

 

TÍTULO: LAB.AU - LABORATÓRIO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Arquitetura e Urbanismo 

COORDENADOR: MAURICIO GUIMARAES DE OLIVEIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: A proposta deste programa é promover interações entre 

a Universidade, Indústrias e Sociedade utilizando das 

contemporâneas Tecnologias de Informação e 

Comunicação, pautadas nas relações entre a Arquitetura 

e o Urbanismo e os novos modos de a pensar, fabricar e 

interagir. 



 

 

TÍTULO: OFICINA DE ARDUINO - ESCOLA ESTADUAL 
PROFESSORA ADALGISA DE BARROS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Engenharia Elétrica 

COORDENADOR: FABRICIO PARRA SANTILIO 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: O Arduíno é uma plataforma de prototipagem eletrônica 

de hardware livre, projetada com um microcontrolador 

Atmel AVR de placa única, com suporte de 

entrada/saída embutido. Pode ser usado para o 

desenvolvimento de objetos interativos independentes, 

ou ainda para ser conectado a um computador 

hospedeiro. O Arduíno é base de diversos projetos 

acadêmicos, como estações meteorológicas, robôs, 

automação de processos, automações residenciais, entre 

outros. Essa oficina consiste de uma breve descrição 

sobre eletricidade básica e Arduíno, seguida de 

montagem de projetos que utilizam a placa. Antes de 

cada projeto, são introduzidos os conceitos básicos de 

eletrônica e programação em C necessários para o 

entendimento do projeto. A Oficina de Arduíno será 

ministrada pelos professores e alunos de graduação do 

curso de Engenharia Elétrica da UFMT, aos alunos d o 1º, 

2º e 3º do Ensino Médio Integrado à Educação 

Profissional - Técnico em Informática e 3º ano do Ensino 

Médio Inovador da Escola Estadual Professora Adalgisa 

de Barros localizada no município de Várzea Grande -MT. 



 

 

TÍTULO: PROCESSADOR DE TEXTOS LATEX 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: CHRISTIANE DE ARAUJO NOBRE 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: Este programa consiste na reativação da Escola de 

Tecnologia da Informação e Comunicação – ETICO, 

vinculada ao Instituto de Computação/UFMT . A escola 

tem por objetivo contribuir com a formação da 

comunidade acadêmica, da cadeia produtiva e da 

comunidade em geral do Estado de Mato Grosso, 

trazendo treinamento, capacitação e reciclagem 

profissional em Tecnologia da Informação e da  

Comunicação (TIC). 



 

 

TÍTULO: PROJETO MENINAS DIGITAIS REGIONAL MATO 
GROSSO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 

COORDENADOR: MARINA FARIAS DE ARAUJO 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: Projeto Meninas Digitais Regional Mato Grosso foi 

criado em 2015 e tem como  objetivo a realização  de 

práticas de caráter motivacional e informativo com 

alunas de  Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino 

Superior no estado de Mato Grosso    visando a 

equidade de gênero nas carreiras e cursos das áreas de 

Computação e  Tecnologias da região por meio d o 

incentivo e promoção da participação feminina.  O 

projeto faz parte do Programa Meninas Digitais da 

Sociedade Brasileira de  Computação (SBC). Atuamos de 

forma integrada no Estado de Mato Grosso, com o  

trabalho colaborativo de diversas Instituições de E nsino 

Superior (IES) e suas  unidades de ação do projeto. 

Desde o início do projeto, já atendemos mais de 1.000  

pessoas de 13 municípios do estado.  



 

 

TÍTULO: SOFTWARE R 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: CHRISTIANE DE ARAUJO NOBRE 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: Este programa consiste na reativação da Escola de 

Tecnologia da Informação e Comunicação – ETICO, 

vinculada ao Instituto de Computação/UFMT. A escola 

tem por objetivo contribuir com a formação da 

comunidade acadêmica, da cadeia produtiva e da 

comunidade em geral do Estado de Mato Grosso, 

trazendo treinamento, capacitação e reciclagem 

profissional em Tecnologia da Informação e da  

Comunicação (TIC). 



 

 

TÍTULO: VIII COBRADAN – CONGRESSO BRASILEIRO DE 
DEFENSIVOS AGRÍCOLAS NATURAIS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Básicas em Saúde 

COORDENADOR: ALEXANDRE PAULO MACHADO 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: Frente a utilização maciça de agrotóxicos na agricultura 

e o impacto disto para o meio ambiente e saúde 

humana, novas alternativas sustentáveis vêm sendo 

descritas e implementadas com muito sucesso no Brasil. 

Anualmente, a utilização de biodefensivos tem crescido 

vertiginosamente e conquistado muitos adeptos, se 

projetando como um mercado bastante atraente e 

promissor, especialmente por ser um ramo 

impulsionador da produção agrícola orgânica.   A região 

Centro Oeste, particularmente o Estado de Mato Grosso, 

ocupa posição de destaque na agricultura mundial, em 

especial, pela pujança na produção agrícola em larga 

escala. A região Centro Oeste configura como grande 

produtora de grãos no cenário nacional, sendo Mato 

Grosso o maior recordista nas safras. No entanto, muito 

embora o mercado dos produtos biológicos esteja 

aquecido, é preciso continuar multiplicando o 

paradigma pós-moderno da sustentabilidade, sobretudo 

em grande parte da produção agrícola brasileira, pois 

em mais de 80% deste universo ainda não se empregam 

tecnologias orgânicas.    Embora já existisse no país um 

ativo intelectual acumulado sobre controle biológico de 

pragas, foi a partir do ano 2000 que teve in ício o 

Congresso Brasileiro de Defensivos Agrícolas Naturais 

(COBRADAN). O primeiro encontro surgiu como um 

fórum de discussão a respeito do uso e demandas por 

tecnologias limpas para o manejo de pragas na 

agricultura brasileira, tendo o nordeste como embr ião. 

O evento vem ocorrendo bianualmente, sendo 

promovido principalmente por entidades públicas 

renomadas no ensino e na pesquisa agropecuária. 

Durante o COBRADAN VII, ocorrido em Pelotas no dia 



22/10/2015, a cidade de Cuiabá foi eleita como sede 

para realização da VIII edição do COBRADAN/2017, 

ficando a Associação dos Engenheiros Agrônomos de 

Mato Grosso e a Universidade Federal de Mato Grosso 

responsáveis pela organização do evento.  Uma das 

metas do evento é realizar um encontro de elevado 

nível no coração da América Latina para que todos os 

olhares estejam voltados a uma das regiões mais 

importantes da agricultura brasileira e, com isso, 

inocular a semente dos biodefensivos nas consciências 

como novo paradigma rumo ao progresso humano com 

sustentabilidade. Quatro eixos temáticos nortearão o 

congresso: biomoléculas, microrganismos e 

invertebrados de controle biológico; tecnologias de 

produtos e processos; regulamentação e governança; 

agroecologia e interações entre seres vivos e ambiente.  



 

 

TÍTULO: WORKSHOP SOBRE CONSUMO, QUALIDADE E 
INOVAÇÃO DO PESCADO EM MT. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Alimentos e Nutrição 

COORDENADOR: LUCIANA KIMIE SAVAY DA SILVA 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: Este evento tem como principal objetivo divulgar os 

benefícios que o consumo regular de pescado traz para a 

saúde da população. Além disso, visa a socialização de 

conhecimentos junto a profissionais e futuros 

profissionais de diversas áreas; troca de experiência 

entre profissionais, alunos de graduação e pós 

graduação de diversos cursos e instituições de ensino; 

divulgação das técnicas adequadas no processamento, 

armazenamento, preparo e consumo, bem como divulgar 

as diferentes técnicas de conservação de pescado e as 

atuais inovações no processamento dessa matéria 

prima. O evento é realizado em parceria com a 

Universidade de Várzea Grande (UNIC), Prefeitura 

Municipal de Cuiabá e outras Instituições de Ensino 

Superior da cidade de Cuiabá (UNIC, SENAI -FATEC, 

IFMT...), e acontece durante a campanha Nacional da 

Semana do Peixe, que visa o aumento da 

comercialização e consumo do pescado. O evento dar-

se-á em forma de workshop com palestras no período 

vespertino e oficinas práticas (retirada de espinhos, 

elaboração de comida oriental e pratos regionais a base 

de pescado) no período noturno.  



 

 

TÍTULO: AUXÍLIO NA INSTALAÇÃO DE FRESADORAS PARA 
A EMPRESA SHAREWOOD 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Arquitetura e Urbanismo 

COORDENADOR: MAURICIO GUIMARAES DE OLIVEIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: Os servidores auxiliarão a montagem e instalação de 

três fresadoras CNC para a empresa "Sharewood", em 

troca da doação de uma delas para o departamento de 

Arquitetura e Urbanismo da UFMT.  



 

 

TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE MELHORIA 
DE GESTÃO DOCUMENTAL NO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: FERNANDO MARCOS BONNEMASOU MOREIRA DE 

CASTILHO 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: O projeto "Implementação do Processo de Melhoria de 

Gestão Documental no TCE-MT" busca proporcionar 

melhorias em atividades de gestão e aos fluxos 

relacionadas a ela. Envolve o apoio, monitoramento e 

controle de atividades como curso de sensib ilização em 

organização, registro, catalogação, arquivo, guarda de 

documentação (EAD), curso de direito aplicado a Gestão 

documental, Curso sobre pesquisa de legislação e 

jurisprudência para subsidiar a elaboração de pareceres 

em órgãos do TCE (EAD) e curso sobre a importância da 

gestão documental nas organizações públicas (EAD). O 

Projeto é continuo e faz parte do Convênio firmado 

entre a UFMT e o TCE-MT. 



 

 

TÍTULO: LEVANTAMENTO CADASTRAL PARA O MT-
FOMENTO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Arquitetura e Urbanismo 

COORDENADOR: JOSE AFONSO BOTURA PORTOCARRERO 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: A Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A* – 

MT FOMENTO é uma Sociedade Anônima de Economia 

Mista de capital fechado, com sede e foro em Cuiabá, 

Estado de Mato Grosso. Constitui -se em um instrumento 

de execução da política de investimento do Estado de 

Mato Grosso e tem por objetivo social contribuir para a 

aceleração do desenvolvimento sustentável do Estado, 

estimulando a realização de investimentos, a criação de 

empregos e renda, a modernização das estruturas 

produtivas, o aumento da competitividade estadual e a 

redução das desigualdades sociais e regionais. A MT 

Fomento buscou a experiencia da UFMT no sentido de 

viabilizar a proposta de um projeto de reforma de 

imóvel de propriedade do estado de Mato Grosso, onde 

pretende implantar o atendimento a sua clientela, 

estabelecendo parâmetros projetuais de inovação e 

sustentabilidade colocando o própria edificação como 

um exemplo didático para a população cliente. Esta 

primeira parte do projeto busca uma atualização dos 

documentos cadastrais disponíveis e uma avaliação 

preliminar do prédio para posterior desenvolvimento de 

projeto executivo. * 

http://www.mtfomento.mt.gov.br/institucional/aprese

ntacao 



 

 

TÍTULO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES 
PETROGRÁFICAS E MICROTERMOMÉTRICAS DE 
INCLUSÕES FLUÍDAS PARA A EMPRESA 
METAMAT. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Geociências 

COORDENADOR: JAYME ALFREDO DEXHEIMER LEITE 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: O projeto se destina a prestação de serviços de análises 

petrográficas  e analises microtermométricas de 

inclusões fluídas para Cia Matogrossense de Mineração - 

METAMAT 



 

 

TÍTULO: PROJETO MULTIPLIC EMBRIÕES - PESQUISA DE 
ESTADO DA TÉCNICA DE TECNOLOGIA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Coordenação do Escritório de Inovação Tecnológica 

COORDENADOR: DANILO BOTELHO LANNES FOCHESATTO 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: Trata-se de prestação de serviço técnico especializado a 

ser realizado por meio do Escritório de Inovação 

Tecnológica - EIT/UFMT para atender o projeto de 

desenvolvimento da técnica de transferência de embrião 

bovino da empresa Multiplic Embriões, contemplada 

pelo Programa INOVACRED da FINEP.  



 

 

TÍTULO: PROJETO SERV-CEANC : PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ANÁLISES QUÍMICAS NA CENTRAL 
ANALÍTICA DE COMBUSTÍVEIS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Química 

COORDENADOR: CARBENE FRANCA LOPES 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: A presente proposta visa o desenvolvimento 

institucional, científico e tecnológico por meio de 

atividades de prestação de serviços de análises 

químicas, em amostras líquidas, sólidas e gasosas, no 

âmbito da competência técnico-científica do corpo de 

profissionais especialistas e da infra -estrutura instalada 

na Central Analítica de Combustíveis do Departamento 

de Química da UFMT. Este projeto visa também dar 

suporte à demanda de estudos e relatórios técnicos, 

laudos e perícias na área da química e, afins, 

promovendo a formação de recursos humanos 

especializados e a manutenção dos serviços analíticos 

para a comunidade.  



 

 

TÍTULO: MARATONA DE PROGRAMAÇÃO 2017 - 
REGIONAL CUIABÁ 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: NIELSEN CASSIANO SIMOES 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: .A Maratona de Programação é um evento nacional, no 

qual a primeira etapa ocorre em diversas sedes 

espalhadas pelo Brasil. Desde 2011 a Universidade 

Federal de Mato Grosso (UFMT), por meio do Instituto 

de Computação, tem sediado a 1a. etapa regional em 

Cuiabá e, até ano passado, tem sido única sede no 

estado. A competição se destina a alunos de cursos de 

graduação e início de pós-graduação na área de 

Computação e afins (Ciência da Computação, Engenharia 

de Computação, Sistemas de Informação, etc). A 

competição promove nos alunos a criatividade, a 

capacidade de trabalho em equipe, a busca de novas 

soluções de software e a habilidade de resolver 

problemas sob pressão. Este evento é de suma 

importância para os alunos pois fornece  uma 

oportunidade de adquirir novas habilidades de 

resolução de problemas e de mostrar a eficiência de 

cada solução, um diferencial para o mercado de 

trabalho. Espera-se uma maior valorização das 

instituições e principalmente das grandes empresas da 

área, valorizando os alunos que participam da 

maratona. 



 

 

TÍTULO: INCLUSÃO DIGITAL PARA COMUNIDADE 
CARENTE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: LUCIANA CORREIA LIMA DE FARIA BORGES 

ÁREA TEMÁTICA: Trabalho 

RESUMO: Este projeto visa capacitar com cursos básicos de 

informática pessoas carentes, a fim de que possam 

melhorar seu perfil  profissional na sociedade, 

conquistando uma melhor condição social.  



 

 

TÍTULO: EXPERIÊNCIA ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA 
NA PRAE, A PARTIR DAS AÇÕES AFIRMATIVAS: 
APRIMORANDO A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA 
UFMT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Secretaria da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil 

COORDENADOR: PEDRO FERREIRA DO NASCIMENTO 

ÁREA TEMÁTICA: Trabalho 

RESUMO: Trata-se de abertura de possibilidade de aproximação 

de estudantes das áreas de Ciências da Computação, 

Comunicação Social e Estatística, que junto à Pró-

reitoria de Assistência Estudantil desenvolverão ações 

de positivo impacto à Assistência Estudantil na UFMT. 

Ações essas, voltadas para implementação do Sistema 

de Gestão de Auxílios, do plano de comunicação da 

Assistência Estudantil e da compilação de dados quanti -

qualitativos da Assistência Estudantil. O projeto 

beneficiará toda a UFMT, atendendo principalmente os 

estudantes ingressos na Universidade pelas Ações 

Afirmativas. 



 

 

TÍTULO: ANÁLISE DE DADOS NO R 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Economia 

COORDENADOR: RONEY FRAGA SOUZA 

ÁREA TEMÁTICA: Trabalho 

RESUMO: O curso visa apresentar aos discentes, aos egressos, a 

comunidade, ao corpo técnico e aos docentes a 

ferramenta computacional R que auxi lia na análise de 

dados para a realização de trabalhos acadêmicos, de 

monografias, de dissertações, de relatórios, de 

pareceres e de outros documentos. O curso terá caráter 

introdutório, trabalhando os conceitos básicos do 

programa como a importação de dados, a utilização de 

pacotes, e as alternativas para a realização de análise 

de dados. Ainda, o curso visa difundir entre o público 

alvo o uso de softwares livres.  



 

 

TÍTULO: CAFÉ & GESTÃO PÚBLICA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Gerência de Capacitação e Qualificação 

COORDENADOR: EMERSON JOSE DA SILVA 

ÁREA TEMÁTICA: Trabalho 

RESUMO: Valorar a capacitação e qualificação dos servidores da 

UFMT o Projeto Café & Gestão Pública se propõe a 

fomentar a reflexão sobre temas emergentes e 

fundamentais para a profissionalização do servidor 

público e sua qualificação para o exercício de  atividades 

de direção e assessoramento no âmbito da universidade 

pública contemporânea.  



 

 

TÍTULO: CAPACITAÇÃO: DESENVOLVENDO AS 
HABILIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS: 2ª 
EDIÇÃO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Gerência de Capacitação e Qualificação 

COORDENADOR: LUIZ CARLOS COSTA BEZERRA 

ÁREA TEMÁTICA: Trabalho 

RESUMO: Realizar a segunda capacitação de estagiários 

contratados pelo Coordenação de Desenvolvimento 

Humano, CDH, disponibilizados aos diversos setores da 

UFMT, com vistas à promoção de capacitação para a 

realização de atividades e o desenvolvimento 

organizacional.  



 

 

TÍTULO: CAPACITAÇÃO: DESENVOLVENDO HABILIDADES 
TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Gerência de Capacitação e Qualificação 

COORDENADOR: LUIZ CARLOS COSTA BEZERRA 

ÁREA TEMÁTICA: Trabalho 

RESUMO: Realizar uma capacitação de estagiários contratados 

pelo Coordenação de Desenvolvimento Humano, CDH, 

disponibilizados aos diversos setores da UFMT, com 

vistas à promoção de capacitação para a realização de 

atividades e o desenvolvimento organizacional.  



 

 

TÍTULO: CURSO - GESTÃO DE PESSOAS – EXCELÊNCIA EM 
RECURSOS HUMANOS NO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Secretaria de Tecnologia Educacional 

COORDENADOR: FATIMA MARIA PONTES PIRES 

ÁREA TEMÁTICA: Trabalho 

RESUMO: Gestão de Pessoas – excelência em Recursos Humanos 

no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, é um 

projeto de sensibilização através de workshop / 

brainstorming e do Ambiente de Aprendizagem Virtual, 

com colaboradores, gestores do TCE-MT para colher 

percepções sobre os processos de gestão de pessoas do 

tribunal, com o objetivo de estimular o desenvolvimento 

de profissionais competentes, motivados e 

comprometidos com a efetividade do controle externo e 

com a melhoria da gestão pública, bem como criar e 

manter ambiente de trabalho que conduza à excelência 

no desempenho, à plena participação, ao crescimento 

profissional e à qualidade de vida.  



 

 

TÍTULO: CURSO - SENSIBILIZAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO, 
REGISTRO, CATALOGAÇÃO, ARQUIVO, GUARDA 
DE DOCUMENTAÇÃO (EAD) 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: FERNANDO MARCOS BONNEMASOU MOREIRA DE 

CASTILHO 

ÁREA TEMÁTICA: Trabalho 

RESUMO: O curso visa sensibilizar os servidores e colaboradores 

do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - 

TCE/MT, quanto a importância da utilização dos 

instrumentos arquivísticos no tratamento do acervo 

documental, promover a compreensão sobre o papel 

essencial do indivíduo no que se refere a organização, 

registro, catalogação, arquivo e guarda da 

documentação presente no dia a dia de trabalho.  



 

 

TÍTULO: CURSO DE AUDITORIA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: FERNANDO MARCOS BONNEMASOU MOREIRA DE 

CASTILHO 

ÁREA TEMÁTICA: Trabalho 

RESUMO: Trata-se de um curso que irá trabalhar o 

desenvolvimento das seguintes habilidades do seu 

público alvo: Entender a base para o desenvolvimento 

da Governança Pública no Estado de Direito, 

Compreender a accountability, Identificar e diferenciar 

os tipos de controles estabelecidos na Constituição 

Federal, Analisar a Ética, sob a perspectiva de Auditoras 

por Entidades Fiscalizadoras, Conhecer as Normas de 

Auditoria Governamental Série 1000 e Série 2000.  



 

 

TÍTULO: CURSO DE CAPACITAÇÃO DE EQUIPES PARA OS 
NÍVEIS BÁSICO E INTERMEDIÁRIO DE PRÁTICA 
EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, SEGUNDO 
OS ELEMENTOS DO PMBOK . 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Secretaria de Tecnologia Educacional 

COORDENADOR: FATIMA MARIA PONTES PIRES 

ÁREA TEMÁTICA: Trabalho 

RESUMO: As melhores práticas de gerenciamento de projeto têm 

ajudado grandes e médias empresas do mundo todo a 

ser mais competitivas. Nesse sentido, é importante que 

as organizações compreendam a relevância do 

gerenciamento de projetos, desde o valor entregue aos 

clientes, até o resultado dos objetivos estratégicos 

apresentados para Instituição. O curso tem por objetivo 

capacitar as equipes para os níveis básico e 

intermediário de prática em gerenciamento de projetos, 

segundo os elementos do PMBOK.  



 

 

TÍTULO: CURSO DE EXTENSÃO EM ANÁLISE DE 
INVESTIMENTO E ESTRUTURA DE MERCADOS E 
JOGOS ESTRATÉGICOS (3ª EDIÇÃO) 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Economia 

COORDENADOR: MAMADU LAMARANA BARI 

ÁREA TEMÁTICA: Trabalho 

RESUMO: O Projeto de Extensão em Análise de Investimento e 

Jogos Estratégicos do Mercado é de caráter 

multidisciplinar que engloba as áreas de conhecimento 

tais como: Economia, Administração e Contabilidade e 

áreas de Ciências Exatas e da Terra. O Projeto será 

realizado na forma de um curso de extensão, cuja 

estrutura foi concebida de modo a oferecer uma 

capacitação homogênea e de conhecimentos específicos 

nas áreas de Ciências Sociais para os alunos da 

graduação em Ciências Econômicas da FE/UFMT e áreas 

afins. Considerando que a maioria destes alunos já é 

atuante no mercado de trabalho, nesta base, este curso 

visará treiná-los e capacitá-los a fim de se associarem 

teoria à prática e de se habilitarem como profissionais 

com um diferencial sobre os demais concorrentes no 

mercado de trabalho. Além disso, propõe -se, também, 

preparar aqueles que somente estudam e como futuros  

profissionais buscam a inserção no mundo de negócios e 

de gestão empresarial.  



 

 

TÍTULO: CURSO DE QUALIDADE DE ATENDIMENTO AO 
PÚBLICO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: FERNANDO MARCOS BONNEMASOU MOREIRA DE 

CASTILHO 

ÁREA TEMÁTICA: Trabalho 

RESUMO: O curso de qualidade de Atendimento ao Público 

abordará as questões de qualidade em serviço; 

qualidade no atendimento; mensuração da   qualidade, 

e será semipresencial(sendo uma parte das atividades 

presenciais e a outra em Ambiente Virtual de 

Aprendizagem), e propõe uma reflexão  sobre as 

práticas a serem trabalhadas pelos agentes públicos.  



 

 

TÍTULO: IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA 2017 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Contábeis 

COORDENADOR: VARLINDO ALVES DA SILVA 

ÁREA TEMÁTICA: Trabalho 

RESUMO: A Declaração do Imposto de Renda pessoa Física e uma 

obrigação tributária anual do Fisco Federal, prevista no 

Regulamento do Imposto de Renda Decreto 3000/99. O 

Conteúdo do curso faz parte do Sistema Tributário 

Nacional e da disciplina Contabilidade Tributaria.  



 

 

TÍTULO: MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 
QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Contábeis 

COORDENADOR: RENILDES OLIVEIRA LUCIARDO 

ÁREA TEMÁTICA: Trabalho 

RESUMO: Fomentar no Curso de Graduação de Ciências Contábeis 

o desenvolvimento de Pesquisa, mais eficientes e eficáz, 

apresentar as suas diversas aplicabi lidades em 

contabilidade, construindo possibilidades de novas 

idéias para o progresso da ciência contábil com o uso de 

novas tecnologias e softwares.  



 

 

TÍTULO: OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA PÓS-
MODERNIDADE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Direito 

COORDENADOR: SAUL DUARTE TIBALDI 

ÁREA TEMÁTICA: Trabalho 

RESUMO: Mudanças significativas influenciaram a organização 

social, a política e o pensamento científico na passagem 

da modernidade para a pós-modernidade, cujos traços 

de soberania, emancipação, racionalidade e pureza da 

primeira fase histórica foram paulatinamente 

substituídos pela complexidade, heterogeneidade, 

caoticidade e diálogo tolerante, principalmente após o 

fim da Segunda Guerra Mundial.  O direito e a ciência 

jurídica, no final dessa linha evolutiva, também são 

influenciados pelas premissas fundamentais do 

pensamento pós-moderno, com a observação da 

sequencial substituição da exclusividade estatal como 

único centro normativo para o pluralismo das fontes; da 

codificação pela pulverização em vários microssistemas, 

tanto legislados como negociados pelas partes; da 

soberania pela cooperação internacional; da 

exclusividade jurisdicional pelo pluralismo judiciário; da 

ciência jurídica racional, hierarquizada, rígida e formal 

por uma ciência mais flexível, holística, adaptável e que 

reconhece a existência de diversas ordens, dispersas 

transversalmente , incluindo como objeto de 

preocupação do intérprete os direitos humanos e 

fundamentais positivados nos tratados internacionais e 

constituições, todos com eficácia normativa e criados 

para a proteção integral da pessoa humana, ao final 

culminando com a necessidade de reformulação de todo 

o direito material e processual do trabalho brasileiro 

para inseri-lo dentro dessa nova realidade.  Os métodos 

clássicos de interpretação e aplicação do direito, 

próprios do paradigma racional moderno, também 

precisam ser revisitados e atualizados, com a adoção do 

modelo pós-positivista, a culminar com o 



reconhecimento da existência de um sistema da ciência 

do direito em forma de rede ou hipertexto, sem 

hierarquia definida, integrado de regras e princípios 

jurídicos, incumbindo ao intérprete transitar em todas 

as três dimensões em busca da melhor solução para os 

casos concretos, privilegiando a norma de direito 

material que mais fomente a dignidade humana e a 

norma processual que seja mais efetiva para a 

materialização dos direitos.  



 

 

TÍTULO: REFORMA TRABALHISTA E TERCEIRIZAÇÃO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Direito 

COORDENADOR: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR 

ÁREA TEMÁTICA: Trabalho 

RESUMO: Palestra sobre a reforma trabalhista e terceirização a 

ser realizada no dia 14 de julho de 2017 no auditório da 

Faculdade de Direito da UFMT, das 19h00min às 

23h00min. 



 

 

TÍTULO: REFORMA TRABALHISTA NA PERSPECTIVA DA 
GESTÃO DO TRABALHO EM ENFERMAGEM 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Enfermagem 

COORDENADOR: ANTONIO CESAR RIBEIRO 

ÁREA TEMÁTICA: Trabalho 

RESUMO: O Projeto proposto pretende contextualizar e discutir o 

conteúdo da reforma trabalhista processada no âmbito 

da legislação do trabalho no Brasil, que impacta e impõe 

mudanças na perspectiva da gestão do t rabalho na área 

da saúde/enfermagem, considerando os pontos 

relevantes a serem tomados na ação gerencial do 

enfermeiro. 



 

 

TÍTULO: TRABALHO E GÊNERO: DISCUSSÕES ACERCA DA 
MULHER TRABALHADORA E SUA INTERFACE 
COM A POBREZA. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Serviço Social 

COORDENADOR: IVNA DE OLIVEIRA NUNES 

ÁREA TEMÁTICA: Trabalho 

RESUMO: O aumento e permanência do trabalho feminino a partir 

de 1980, dado com as transformações no mundo do 

trabalho, apresenta-se não apenas como fruto da 

pressão do movimento feminista por maior acesso ao 

espaço público e igualdade, mas, também, como 

necessidade do capital em explorar mão de obra mais 

barata e na busca por qualidades humanas adequadas a 

sua reprodução. Contudo, esse processo não foi 

acompanhado de uma melhora nas condições de 

trabalho e de vida dos trabalhadores, ao contrário, 

resultou em maiores contingentes de trabalhadores 

explorados e na compressão salarial. Compreende -se 

que a absorção no mercado de trabalho é realizada de 

forma diferenciada para os sexos, e que o capita l se 

apropria das assimetrias entre os gêneros para auferir 

lucro. Às mulheres são designados os trabalhos 

precários e informais, além dos afazeres domésticos e o 

cuidados com filhos e parentes serem tidos como 

naturais. Entende-se que as condições sociais  em que os 

homens e mulheres vivem não são produtos do destino 

biológico, mas das relações sociais de sexo. Estas 

possuem uma base material, que é o trabalho, e se 

mostram através da divisão social do trabalho entre os 

sexos, diferenciando-se, primordialmente, quando 

articulada as relações étnico-raciais e de classe. Ainda 

que a mulher tenha conquistado avanços significativos 

no campo dos direitos, persiste ainda como uma 

categoria social excluída, exigindo assim, o 

reconhecimento do problema como um problema de 

todos e, portanto, do Estado. Entretanto, 

compreendemos que o fenômeno é multifacetado e 



inscreve condições materiais ( econômicas, sociais e 

politicas), mas também é circunscrita pelas condições 

subjetivas (cultura, costumes e educação). . Desta 

forma, o projeto de extensão ora apresentado, objetiva 

corroborar através de ações integradas entre 

instituições, organizações sociais e politicas, 

movimentos de mulheres, feministas e de gênero cm 

discussões sobre trabalho, gênero e pobreza.  

 


