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TÍTULO: ACERVO ANATÔMICO VETERINÁRIO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: FLAVIO DE REZENDE GUIMARAES 

RESUMO: Mato grosso possui parte de cada um dos três 

ecossistemas da América do Sul: Amazônia, Cerrado 

e Pantanal; com grande biodiversidade de animais 

silvestres além de significativos rebanhos pecuários. 

Estas características tem despertado a atenção para 

o estado, o que tem sido acompanhado pelas ações 

desenvolvidas na UFMT. Esse projeto objetiva o 

desenvolvimento de um acervo anatômico de 

animais domésticos e pelo Laboratório de Anatomia 

Comparada (LAC), o qual é 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, SEMAVET, Expociência, 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 ambiental e 

valorização da pecuária desenvolvida no estado.  

 

 



 

 

 

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

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: FLAVIO DE REZENDE GUIMARAES 

RESUMO: Os animais silvestres do Zoológico da UFMT (aves, 

mamíferos e répteis da fauna regional), que após o 

óbito seriam descartados, serão destinados ao 

Laboratório de Anatomia Comparada da UFMT e 

submetidos a técnicas anatômicas 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 disponibilizados 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), 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 c ientífica 

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 30 mil pessoas.  

 



  

TÍTULO: DESCOBRINDO A ESTATÍSTICA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Estatística 

COORDENADOR: JULIANO BORTOLINI 

RESUMO: A estatística é amplamente aplicada em diversas 

áreas do conhecimento, como nas engenharias, 

ciências médicas, biológicas, agrárias, sociais, entre 

outras. Por isso, o estatístico é um profissional 

muito requisitado. Contudo, no estado de Mato 

Grosso, quiçá nacionalmente, esse profissional é 

bastante escasso. Sendo assim, justifica-se a 

existência do curso de Bacharelado em Estatística 

na UFMT (campus Cuiabá). Porém, a procura pelo 

curso de estatística nos processos seletivos está 

abaixo do desejável. Nessa circunstância, o projeto 

"Descobrindo a Estatística" visa a elucidar o que é 

Estatística aos estudantes de nível médio e superior, 

bem como divulgar o curso de Estatística ofertado 

pela UFMT. Desse modo, a efetivação do projeto 

será por meio de palestras e painéis de divulgação 

em escolas de ensino médio e nas áreas de 

socialização da UFMT. Sendo a história da 

Estatística e as suas aplicações os principais tópicos 

a serem abordados nas atividades de extensão. 

Como resultado principal espera-se esclarecer o que 

é Estatística e aguçar o interesse dos jovens pela 

profissão de estatístico.  

 

 



 

 

 

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 

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

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Psicologia 

COORDENADOR: VIRGINIA CORDEIRO AMORIM 

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: I 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 

RESUMO: Temos como finalidade circunscrever a participação 

feminina educação mato-grossense, na linha que se 

debruça sobre Mulheres e relações de gênero. 

Visamos difundir a participação de mulheres que 

participaram e contribuíram para traçar o perfil 

sociopolítico da região, que atuaram na criação e 

consolidação do ensino mato-grossense, no 

mapeamento dos territórios, na atuação da mulher 

no espaço público. Como parte complementar, 

incluímos procedimentos e experiências que 

integram a conjuntura acadêmica teoria e prática, 

visando a organização das ações extensionistas que 

incluem: grupo de estudos, coleta de documentos e 

iconografia, entrevistas com servidoras da UFMT, 

reuniões gerais para produção e filmagem de 

documentários, seminários temáticos, oficinas entre 

outras ações, no intuito de difundir e compartilhar a 

participação feminina nos espaços públicos e contra 

a perseguição de gênero. Nossas ações se darão no 

âmbito da igualdade de gênero e o empoderamento 

feminino promovendo ações para redução da 

pobreza, discussões de políticas e da 

governabilidade democrática, e promoção de 

atividades que possam fortalecer mais mulheres e 

desenvolver a igualdade de gêneros em todos os 

ambientes, principalmente nos espaços públicos. Em 

nossas ações, trabalharemos para assegu rar que as 

mulheres tenham voz ativa e possam participar em 

igualdade com os homens no diálogo público e nas 

tomadas de decisão e influenciar as decisões que 

irão determinar o futuro de suas famílias e 

comunidade. Para isso, este programa contempla 



ciclos de estudo, cursos, oficinas abrangendo 

estudos e debates acerca dos desafios e ações de 

mulheres que influenciam os acontecimentos e 

tomam parte na vida pública, em suma, tratamos da 

história das mulheres e relações de gênero. A 

intervenção historiográfica abrangerá momentos de 

trabalho no qual pressupomos o envolvimento de 

graduandos e docentes em busca de inovações, de 

interpretações para consecução das atividades 

previstas. O registro da participação feminina nos 

espaços públicos da UFMT, permitir-nos-á explorar 

as relações de gênero nas instituições educativas e 

suas implicações, 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: 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 

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: JOVENS E DEMOCARACIA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Psicologia 

COORDENADOR: MARIA APARECIDA MORGADO 

RESUMO: A ação discute as noções de Jovem, Política e 

Democracia. Está estruturada em dezesseis eventos 

quinzenais que constituem o Encontro Jovens e 

Democracia. Na parte inicial de cada evento, 

lideranças estudantis, da Universidade Federal de 

Mato Grosso, e lideranças de entidades de 

juventude apresentarão seus pontos de vista sobre o 

que é a condição Jovem, sobre o que é Política e 

sobre o que é Democracia. E seguida, o público e as 

lideranças debaterão seus pontos de vista sobre as 

três noções. Depois, as lideranças e o público 

buscarão convergências e divergências entre seus 

pontos de vista das três noções. Por fim, lideranças 

e público avaliarão o evento oralmente. Os bolsistas 

elaborarão o relatório do evento que, em seguida, 

será avaliado conjuntamente com a Coordenação. O 

projeto pretende oportunizar a formação política 

dos envolvidos. Sua perspectiva acadêmica, social e 

cultural, assim como sua natureza político -

pedagógica, pode propiciar o exercício democrático 

dos envolvidos na vivência civilizada e consciente da 

cidadania. Após o término do Encontro Jovens e 

Democracia, a Coordenação avaliará os resultados, 

através dos relatórios de seus dezesseis eventos 

constitutivos. A análise localizará as manifestações 

mais recorrentes das lideranças e do público, sobre 

as três noções em debate. Será possível verificar se 

predominarão modelos identificatórios localizados 

no campo mais democrático, em termos políticos. 

Com isso, almeja-se articular ensino, pesquisa e 

extensão.  

 



 



 

 

 

TÍTULO: LABORATÓRIO DE ESTATÍSTICA 2016 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Estatística 

COORDENADOR: ANDERSON CASTRO SOARES DE OLIVEIRA 

RESUMO: É consenso, nos dias atuais, que a estatística foi 

uma das principais ferramentas na revolução da 

ciência no século XX e que, de forma gradual, ela 

vem também conquistando espaço na cultura 

popular (cf. Salsburg, 2009). No entanto, devido a 

escassez de profissionais de outras áreas que 

dominem os métodos estatísticos, cada vez mais 

cresce a procura por consultorias em estatística.    

Como não podia ser diferente, no departamento de 

Estatística da UFMT, recebemos diariamente  

professores e profissionais de diversas áreas que 

buscam auxílio para a aplicação de métodos 

estatísticos em projetos ou trabalhos pontuais de 

suas áreas de especialidade. Por outro lado, não 

possuímos ainda um serviço voltado para essa 

demanda, que possa atendê-los de forma 

qualificada.    Esse projeto é uma formar um serviço 

de apoio a não-estatísticos que queiram trabalhar 

em parceria com o departamento de estatístisca da 

UFMT para o uso e aperfeiçoamento de métodos 

estatísticos em áreas diversas como, por exemplo, 

saúde, economia, ciências sociais, planejamento, 

agricultura, etc. Por outro lado, configura -se em 

uma oportunidade única para engajar professores 

na formação de profissionais capacitados para atuar 

em consultorias multidisciplinares.  

 

 



 

 

 

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 

RESUMO: 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.  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. 

O profissional da Educação 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 alunos, 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 propiciem o desenvolvimento de um 

pensamento mais 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. Assim, 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 através de discussões sobre leis e decretos, 

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 visem 

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. Durante uma semana os 

professores oriundos de diferentes Pólos que serão 

definidos pela SEDUC-MT, trabalharão com os 

professores da UFMT conteúdos específicos 

empregando o Jardim Sensorial como um recurso 

pedagógico importante e viável. 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, é o foco desta 

proposta.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: LIGA DE MERCADO FINANCEIRO DA UFMT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Administração 

COORDENADOR: OLIVAN DA SILVA RABELO 

RESUMO: A Liga de Mercado Financeiro da UFMT busca 

desenvolver habilidades e conhecimentos para 

interessados, além de introduzir o tema Mercado 

Financeiro através de eventos de conteúdos com 

abordagem prática e objetiva que remetem a 

realidade que estão no entorno das decisões de 

investimentos. Ressalta-se que a proposta busca 

inter-relacionar conhecimento acadêmico-científico 

que os discentes e docentes debatem nas disciplinas 

Administração Financeira e Orçamentária I e II e 

Mercado Financeiro do Curso de Graduação em 

Administração com potenciais investidores do 

Mercado Financeiro da comunidade acadêmica da 

UFMT e externa. Destaca-se que os sujeitos que já 

realizam investimentos terão espaço no 

desenvolvimento da proposta para aperfeiçoamento 

de suas estratégias de investimentos através de 

atividades avançadas em simuladores e Home 

Broker. Como resultados esperados tem-se como 

perspectiva trazer discussão profissionalizada sobre 

planejamento financeiro pessoal/empresarial, em 

especial para o público iniciante; simular realidade 

de investimento no Mercado Financeiro; aperfeiçoar 

capacidades de investidores que já operam no 

Mercado Financeiro. A principal vertente da 

proposta é tratar junto ao público envolvido sobre 

Educação Financeira (agentes econômicos: 

insvestidores pessoa física e jurídica).  

 

 



 

 

 

TÍTULO: MECÂNICA BÁSICA PARA MULHERES: 
DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Engenharia Florestal 

COORDENADOR: MARIANA PERES DE LIMA CHAVES E CARVALHO 

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 iniciativa 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. 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 ativida des, 

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.      Observação: As 

alunas abaixo formaram (2016/01) e não foi 

possível coloca las no sistema. R.G.A Nome 

201121402026 Maria Angelica Di Carvalho 

201121402028 Martha Aguiar dos Santos  

 

 



 

 

 

TÍTULO: MEDHUMANIZA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Básicas em Saúde 

COORDENADOR: BIANCA BORSATTO 

RESUMO: Em sua origem, a medicina é uma ciência pautada 

pela filosofia e por uma abordagem quase 

metafísica do indivíduo. Ao longo dos anos, essa 

essência foi-se esvaindo e a medicina se 

"desumanizando", o que Blasco (2010) descreve 

como, "...sobretudo, um esquecimento, um olvido 

lamentável do que (...) deixamos passar sem 

reparar." Hoje, em um cenário no qual ocorre 

diariamente inaceitáveis manifestações de 

intolerâncias, sejam elas motivadas por qualquer 

natureza, a Comissão Organizadora desenvolveu o 

projeto MedHumaniza por acreditar ser meio eficaz 

para conscientização e posterior mudança de 

postura frente ao tratamento do ser humano em sua 

essência. Alguns temas específicos que contribuem 

para o distanciamento dos estudantes de medicina 

da completa compreensão de seus paciente 

tornaram-se alvo desse projeto; são eles: direitos 

humanos e paz; saúde pública; saúde reprodutiva da 

mulher; e educação médica. Visando contemplar o 

mínimo de uma atividade por grande tema, 

determinou-se os seguintes assuntos: abuso sexual 

de crianças; os preconceitos contra as minorias 

sociais; o combate ao Aedes aegypti somado à 

educação em saúde; saúde da mulher e aborto 

seguro; e saúde mental e seus tabus.  Dessa forma, 

objetiva-se promover a sensibilização acerca das 

vítimas e o treinamento necessário para 

identificação dos sinais de abuso sexual; discutir e 

sensibilizar sobre o preconceito contra as minorias 

sociais através do contato com a comunidade; 

reduzir o resultado do Levantamento Rápido do 

Índice de Infestação para Aedes aegypti (LIRAa) do 



bairro Pedra 90; promover a discussão e o 

esclarecimento de dúvidas sobre a saúde 

reprodutiva da mulher relacionada ao aborto; 

desmistificar a saúde mental e seus estigmas 

sociais. O projeto MedHumaniza caracteriza 

indissociação entre Ensino, Pesquisa e Extensão à 

medida que consiste em capacitar estudantes 

medicina para intervirem positivamente na 

sociedade, e posterior avaliação qualitativa da 

contribuição autorrelatada pelos participantes. 

Dentre as capacitações, estão programados o  ensino 

dos sinais de abuso sexual de crianças, os 

preconceitos sociais como determinantes na saúde, 

as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, as 

consequências do aborto na saúde da mulher e os 

estigmas sociais relacionados à saúde mental. 

Dentre o público-alvo das ações de extensão, estão 

as vítimas de abuso sexual, os transeuntes a serem 

abordados pelas atividades de combate ao 

preconceito, a comunidade-alvo do Aedes Zero e as 

mulheres participantes da atividade de saúde da 

mulher. O projeto também buscará comparar 

autorrelatos de contribuição efetiva e sentimento 

satisfatório de contribuição para a sociedade dos 

discentes voluntários das atividades do projeto com 

discentes não participantes do projeto.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: MEU PROJETO DE FUTURO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: NILTON HIDEKI TAKAGI 

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 potências 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 pr ivadas, 

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 acadêmico, 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.) (SOUZA, 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: MUSICALIZAÇÃO COM BEBÊS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: TAIS HELENA PALHARES 

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 conhecendo o mundo no qual ela vive 

através de esquemas perceptivos, motores e 

simbólicos. O presente projeto objetiva ampliar as 

experiências musicais de bebês nos primeiros anos 

de vida através de situações de ensino d irecionadas. 

Estas situações de ensino serão aplicadas por um 

período de nove meses, uma vez por semana com 

duração aproximada de 30 minutos para os bebês de 

08 a 23 meses de idade e 45 minutos para os bebês 

a partir de 02 anos de idade. Os bebês deverão e star 

acompanhados por um adulto responsável.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: ORQUESTRA CUIABANA DE CHORO (GRUPO DE 
CHORO DA UFMT) 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: EDUARDO FIORUSSI 

RESUMO: As ações deste projeto consistem na manutenção do 

grupo de choro do Departamento de Artes da UFMT, 

cujo nome fantasia é Orquestra Cuiabana de Choro.    

O grupo desenvolve pesquisas sobre a música 

popular brasileira, com o intuito de aprofundar os 

conhecimentos na música instrumental prat icada 

desde o final do século XIX até o presente, 

estudando repertório, maneiras de tocar, 

improvisação, criação de arranjos e novas 

composições, por meio de dois ensaios semanais e 

de estudos individuais.    Os resultados desse 

trabalho de pesquisa são apresentados em 

concertos, rodas de choro, concertos didáticos, 

oficinas e na socialização com os músicos da cidade 

e outros grupos de música popular, em espaços 

culturais, eventos acadêmicos e artísticos e espaços 

públicos como praças, feiras e museus, atingindo, 

desta maneira, público alvo diversificado de 

diversos segmentos da comunidade.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: PATOENSINA: TREINAMENTO ESPECIALIZADO 
EM DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO 
VETERINÁRIO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: FERNANDO HENRIQUE FURLAN GOUVEA 

RESUMO: Através desta ação, os futuros profissionais e 

médicos veterinários terão a oportunidade de 

aprendizagem e aprofundamento sobre a 

organização e disposição do ambiente laboratorial, 

noções básicas de biossegurança e boas práticas 

laboratoriais, além dos principais métodos de coleta 

de material biológico e das técnicas básicas e 

avançadas de diagnóstico anatomopatológico 

utilizadas em medicina veterinária. Terão também a 

oportunidade de vivenciar todas as atividades 

desenvolvidas no Laboratório, como preparação de 

aulas práticas e materiais de projetos de pesquisa e 

extensão realizados no momento. Ao final do 

treinamento o participante estará apto a tomada de 

decisão quanto à coleta de material biológico, 

métodos de conservação, envio e diagnóstico das 

principais enfermidades dos animais domésticos. O 

acadêmico em treinamento auxiliará o docente no 

atendimento à animais encaminhados ao HOVET ou 

em saídas a campo.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: PROJETO CUIABÁ NATIVA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: EDA DO CARMO RAZERA PEREIRA 

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: PROJETO DE MÚSICA ANTIGA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: EDA DO CARMO RAZERA PEREIRA 

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: PROJETO EDUG - EDUCAÇÃO E RELAÇÕES DE 
GÊNERO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação 

COORDENADOR: NILCE VIEIRA CAMPOS FERREIRA 

RESUMO: Temos como finalidade circunscrever a participação 

feminina educação mato-grossense, na linha que se 

debruça sobre Mulheres e relações de gênero. 

Visamos difundir a participação de mulheres que 

participaram e contribuíram para traçar o perfil 

sociopolítico da região, que atuaram na criação e 

consolidação do ensino mato-grossense, no 

mapeamento dos territórios, na atuação da mulher 

no espaço público. Como parte complementar, 

incluímos procedimentos e experiências que 

integram a conjuntura acadêmica teoria e prática, 

visando a organização das ações extensionistas que 

incluem: grupo de estudos, coleta de documentos e 

iconografia, entrevistas com servidoras da UFMT, 

reuniões gerais para produção e filmagem de 

documentários, seminários temáticos, oficinas entre 

outras ações, no intuito de difundir e compartilhar a 

participação feminina nos espaços públicos e contra 

a perseguição de gênero. Nossas ações se darão no 

âmbito da igualdade de gênero e o empoderamento 

feminino promovendo ações para redução da 

pobreza, discussões de políticas e da 

governabilidade democrática, e promoção de 

atividades que possam fortalecer mais mulheres e 

desenvolver a igualdade de gêneros em todos os 

ambientes, principalmente nos espaços públicos. Em 

nossas ações, trabalharemos para assegu rar que as 

mulheres tenham voz ativa e possam participar em 

igualdade com os homens no diálogo público e nas 

tomadas de decisão e influenciar as decisões que 

irão determinar o futuro de suas famílias e 

comunidade. Para isso, este programa contempla 



ciclos de estudo, cursos, oficinas abrangendo 

estudos e debates acerca dos desafios e ações de 

mulheres que influenciam os acontecimentos e 

tomam parte na vida pública, em suma, tratamos da 

história das mulheres e relações de gênero. A 

intervenção historiográfica abrangerá momentos de 

trabalho no qual pressupomos o envolvimento de 

graduandos e docentes em busca de inovações, de 

interpretações para consecução das atividades 

previstas. O registro da participação feminina nos 

espaços públicos da UFMT, permitir-nos-á explorar 

as relações de gênero nas instituições educativas e 

suas implicações, 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 NUDIE – NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO 
DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação 

COORDENADOR: NILCE VIEIRA CAMPOS FERREIRA 

RESUMO: Temos como finalidade circunscrever a participação 

feminina educação mato-grossense, na linha que se 

debruça sobre Mulheres e relações de gênero. 

Visamos difundir a participação de mulheres que 

participaram e contribuíram para traçar o perfil 

sociopolítico da região, que atuaram na criação e 

consolidação do ensino mato-grossense, no 

mapeamento dos territórios, na atuação da mulher 

no espaço público. Como parte complementar, 

incluímos procedimentos e experiências que 

integram a conjuntura acadêmica teoria e prática, 

visando a organização das ações extensionistas que 

incluem: grupo de estudos, coleta de documentos e 

iconografia, entrevistas com servidoras da UFMT, 

reuniões gerais para produção e filmagem de 

documentários, seminários temáticos, oficinas entre 

outras ações, no intuito de difundir e compartilhar a 

participação feminina nos espaços públicos e contra 

a perseguição de gênero. Nossas ações se darão no 

âmbito da igualdade de gênero e o empoderamento 

feminino promovendo ações para redução da 

pobreza, discussões de políticas e da 

governabilidade democrática, e promoção de 

atividades que possam fortalecer mais mulheres e 

desenvolver a igualdade de gêneros em todos os 

ambientes, principalmente nos espaços públicos. Em 

nossas ações, trabalharemos para assegu rar que as 

mulheres tenham voz ativa e possam participar em 

igualdade com os homens no diálogo público e nas 

tomadas de decisão e influenciar as decisões que 

irão determinar o futuro de suas famílias e 

comunidade. Para isso, este programa contempla 



ciclos de estudo, cursos, oficinas abrangendo 

estudos e debates acerca dos desafios e ações de 

mulheres que influenciam os acontecimentos e 

tomam parte na vida pública, em suma, tratamos da 

história das mulheres e relações de gênero. A 

intervenção historiográfica abrangerá momentos de 

trabalho no qual pressupomos o envolvimento de 

graduandos e docentes em busca de inovações, de 

interpretações para consecução das atividades 

previstas. O registro da participação feminina nos 

espaços públicos da UFMT, permitir-nos-á explorar 

as relações de gênero nas instituições educativas e 

suas implicações, 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 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: EDA DO CARMO RAZERA PEREIRA 

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: PROJETO VIOLEIROS DO PANTANAL 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: EDA DO CARMO RAZERA PEREIRA 

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: QUIMISELVA: EXPERIMENTANDO MOTIVAR 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Química 

COORDENADOR: ELANE CHAVEIRO SOARES 

RESUMO: O QUIMISELVA: EXPERIMENTANDO MOTIVAR é uma 

iniciativa da Área de Ensino de Química e do 

Laboratório de Pesquisa e Ensino em Química - 

LabPEQ que integra o Departamento de Química 

(DQUI) com outros departamentos como o de Física, 

o Instituto de Educação e o de Biologia, com a 

pesquisa e a extensão no âmbito do ensino básico 

criando articulação com as escolas de educação 

básica e os institutos externos à UFMT. Objetiva a 

construção e a popularização da ciência enquanto 

exposição de métodos alternativos e motivacionais 

de experimentação para o Ensino de Química. 

Pretende-se com essa extensão, num primeiro 

momento, resgatar a versão gênese do projeto 

trazendo os atores das primeiras edições que nos 

contarão em relatos históricos todas as facetas 

deste projeto que enfatizava os efeitos visuais e 

dinâmicos para a realização dos experimentos como 

forma de atrair a atenção e conferir aprendizado 

através da motivação aos ouvintes. Num segundo 

momento, serão feitos estudos e desenvolvimentos 

de novos experimentos baseados na dinâmica da 

história da ciência com posterior apresentação ao 

público escolar. Com esta perspectiva o projeto 

QUIMISELVA: EXPERIMENTANDO MOTIVAR pretende 

resgatar sua característica teatral e se integrar de 

forma interdisciplinar com as demais áreas do 

conhecimento como forma de estender as 

possibilidades para a comunidade escolar de se 

aproximar do conhecimento cientifico de forma 

lúdica, dinâmica e motivacional.  

 



 



 

 

 

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

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Psicologia 

COORDENADOR: DANIELA BARROS DA SILVA FREIRE ANDRADE 

RESUMO: O projeto Rede de Apoio à Educação Infantil: 

interfaces com a Psicologia e Pedagogia encontra -se 

na oitava edição. Objetiva potencializar processos 

de formação em serviço de profissionais da 

Educação Infantil, bem como de profissionais da 

saúde por meio de intercâmbio entre acadêmicos de 

cursos de graduação e pós-graduação da UFMT. 

Caracteriza-se pela intenção de destacar a narrativa 

e a ludicidade como instrumentos psicológicos 

promotores do desenvolvimento e da aprendizagem, 

tomando-as em duas dimensões intimamente 

relacionadas: espacial e subjetiva. A dimensão 

espacial preocupa-se com a qualidade do espaço das 

unidades de creche, da brinquedoteca hospitalar e 

em certa medida da cidade. Já a dimensão 

subjetiva, baseia-se na proposição da narrativa 

como instrumento de partilha e diferenciação. Esta 

dimensão do projeto assume o desafio de, 

inicialmente, partilhar narrativas elaboradas para o 

público infantil para que, em segundo momento, 

possa entrar em contato com as narrativas das 

próprias crianças participantes do grupo. Assim 

busca-se: •Potencializar processos de formação em 

serviço para educadores e agentes de saúde das 

instituições envolvidas; •Privilegiar a narrativa e a 

ludicidade, na sua articulação com o espaço, como 

elementos facilitadores do processo de 

desenvolvimento e aprendizagem infantil em 

contextos da Educação Infantil e da brinquedoteca 

hospitalar; •Fortalecer representação da criança 

como sujeito que produz narrativas próprias mesmo 

quando vistas sob o ponto de vista das instituições- 



família, hospital, centros de educação infantil e 

cidade. O Projeto possui cunho multidisciplinar, 

desenvolvido em parceira com os Cursos de 

Psicologia e Pedagogia, da UFMT com inserção no 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMT 

por meio do Grupo de Pesquisa em Psicologia da 

Infância-GPPIN. Estabelece parceria com a Casa de 

Cultura Silva Freire no que se refere a proposta de 

Educação Patrimonial e com a Secretaria Municipal 

de Cuiabá com ações voltadas à intervenções no 

contexto escolar. O projeto também desenvolve 

ações destinadas a intervir no processo de 

hospitalização da infância no contexto do Hospital 

Universitário Julio Müller. O escopo do projeto 

envolve tanto a graduação, quanto a pós-graduação 

configurando uma equipe assim organizada: Curso 

de Psicologia - 36 alunos do Estágio Básico em 

contexto socioeducativo. 3 alunos de estágio de 

ênfase I e II, 1 professora voluntária e 4 

extensionistas; Pós-Graduação em Educação -03 

doutorandas e 03 mestrandos em Educação.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: SEMANA DE MINICURSOS DAS PRÁTICAS DE 
ENSINO DE QUÍMICA DA UFMT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Química 

COORDENADOR: MARIUCE CAMPOS DE MORAES 

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 uma semana de atividades. Nesse 

sentido, cada minicursos proposto pelos acadêmicos 

de graduação e pós-graduação, caracteriza-se como 

um processo educativo 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 em Química. Deste modo, nossa proposta é 

desenvolver um processo de extensão conexo à 

formação docente e fundamentado nos princípios 

estabelecidos pelo curso de Licenciatura em Química 

da UFMT, no campus de Cuiabá. Para tanto, o 

licenciando e o pós-graduando, são desafiados a 

elaborarem materiais didáticos e experimentações 

selecionados durante os estudos didático-

pedagógicos realizados nas disciplinas de Prática 

como Componente Curricular (PCC) e Estágio 

Supervisionado, dentre outros estudos que venham 

a contribuir com a elaboração de tais materiais. 

Cada ministrante é orientado a organizar um 

minicurso onde predomine a ‘construção de 

conceitos e valores’ por parte de todos os sujeitos 

participantes da atividade. Essas atividades são 

desenvolvidas semestralmente promovendo a 

aproximação de um número significativo de 

estudantes e professores da educação básica da 

Universidade.  



 

 



 

 

 

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 

RESUMO: Temos como finalidade circunscrever a participação 

feminina educação mato-grossense, na linha que se 

debruça sobre Mulheres e relações de gênero. 

Visamos difundir a participação de mulheres que 

participaram e contribuíram para traçar o perfil 

sociopolítico da região, que atuaram na criação e 

consolidação do ensino mato-grossense, no 

mapeamento dos territórios, na atuação da mulher 

no espaço público. Como parte complementar, 

incluímos procedimentos e experiências que 

integram a conjuntura acadêmica teoria e prática, 

visando a organização das ações extensionistas que 

incluem: grupo de estudos, coleta de documentos e 

iconografia, entrevistas com servidoras da UFMT, 

reuniões gerais para produção e filmagem de 

documentários, seminários temáticos, oficinas entre 

outras ações, no intuito de difundir e compartilhar a 

participação feminina nos espaços públicos e contra 

a perseguição de gênero. Nossas ações se darão no 

âmbito da igualdade de gênero e o empoderamento 

feminino promovendo ações para redução da 

pobreza, discussões de políticas e da 

governabilidade democrática, e promoção de 

atividades que possam fortalecer mais mulheres e 

desenvolver a igualdade de gêneros em todos os 

ambientes, principalmente nos espaços públicos. Em 

nossas ações, trabalharemos para assegu rar que as 

mulheres tenham voz ativa e possam participar em 

igualdade com os homens no diálogo público e nas 

tomadas de decisão e influenciar as decisões que 

irão determinar o futuro de suas famílias e 



comunidade. Para isso, este programa contempla 

ciclos de estudo, cursos, oficinas abrangendo 

estudos e debates acerca dos desafios e ações de 

mulheres que influenciam os acontecimentos e 

tomam parte na vida pública, em suma, tratamos da 

história das mulheres e relações de gênero. A 

intervenção historiográfica abrangerá momentos de 

trabalho no qual pressupomos o envolvimento de 

graduandos e docentes em busca de inovações, de 

interpretações para consecução das atividades 

previstas. O registro da participação feminina nos 

espaços públicos da UFMT, permitir-nos-á explorar 

as relações de gênero nas instituições educativas e 

suas implicações, 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: ENCONTRO - “DO LATIM AO PORTUGUÊS: UMA 
JORNADA HISTÓRICA E LINGUÍSTICA”. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: ELIANA MORAES DE ALMEIDA ALENCAR 

RESUMO: O Encontro reunirá os trabalhos das disciplinas de 

Filologia Românica e Língua Latina do curso de 

Letras - Língua Portuguesa e Literatura, a respeito 

da história da língua, desde o Latim até a 

contemporaneidade. Os alunos apresentarão os 

resultados dos estudos e pesquisas desde a origem, 

formação e evolução do nosso idioma. Tais 

experiências viabilizarão uma serie de saberes para 

além de uma história já conhecida, envolvendo 

também registros documentais da Capitania de 

Mato Grosso e um pouco do retrato do nosso 

estado. Espera-se que este intercâmbio reúna os 

demais alunos dos cursos em andamento e desperte 

o interesse pelo estudo e a análise dos aspectos 

linguísticos, históricos e socioculturais que serviram 

de base para a formação e expansão do português 

no Brasil, especialmente em Mato Grosso.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CHÁ COM BOLO GEOLÓGICO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Geociências 

COORDENADOR: ANA CLAUDIA DANTAS DA COSTA 

RESUMO: O Chá com Bolo Geológico é um projeto de extensão 

que visa exteriorizar as Geociências tanto no âmbito 

civil, tanto quanto no próprio meio acadêmico, por 

meio da combinação de 'palestras' e posteriores 

‘colóquios no café'. Estes encontros e palestras 

sempre terão um convidado (externo ou interno) 

que brindará os interessados com seus 

trabalhos/pesquisas de forma expositiva, e 

culminarão nas conversas no café, servido após a 

apresentação.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: (EN) CANTANDO EM LIBRAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: JOSUE BURACOF SHIMABUKO JUNIOR 

RESUMO: A proposta bilíngue objetiva 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 bem como aprimorar seu uso no contexto 

dialógico.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: ALGUNS ASPECTOS DA POESIA MODERNA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: JACQUELINE NUNES BRUNET 

RESUMO: Curso de extensão de cinquenta e quatro horas, que 

abordará temas centrais da poesia de Charles 

Baudelaire e suas influências no desenvolvimento da 

poesia moderna, tanto na temática moderna quanto 

na forma. Para isso, trataremos de temas modernos 

e suas ligações com alguns gêneros literários como 

poesia, prosa, prosa poética e poema em prosa.  Ao 

final do curso, os participantes farão uma exposição 

de poemas, com versão em francês e português, e 

elaborarão um ensaio em que analisarão um dos 

temas trabalhados durante o curso.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CICLO DE DEBATES E PALESTRAS - POLÍTICAS 
EDUCACIONAIS E O ENSINO DE CIÊNCIAS E 
BIOLOGIA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Biologia e Zoologia 

COORDENADOR: RENATA CRISTINA CABRERA 

RESUMO: Conjunto de palestras que possuem como elemento 

convergente a discussão das políticas educacionais 

para os diversos aspectos que envolvem o campo da 

educação, tais como: história da educação 

brasileira, modo de produção da vida material, 

formação de professores, políticas de avaliação dos 

cursos de graduação, políticas voltadas para o 

ensino de Ciências e de Biologia, educação 

ambiental e desenvolvimento científico e 

tecnológico no estado de Mato Grosso. O projeto é 

uma parceria entre o Grupo de Pesquisa de Políticas 

Educacionais de Mato Grosso (GPPE-MT) e o Centro 

Acadêmico de Ciências Biológicas da UFMT (CABio-

UFMT).  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CIDADANIA E CONTROLE SOCIAL 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Coordenação de Políticas, Programas e Projetos de 

Ensino a Distância 

COORDENADOR: MARLUCE DE OLIVEIRA ARRUDA FEITOSA 

RESUMO: O curso visa promover o fortalecimento institucional 

dos conselhos de políticas públicas com ampla 

dimensão social, pois tem como foco a prática 

concreta dos conselhos com as atividades de 

fiscalizar, monitorar e controlar as políticas 

públicas, estimulando sua articulação com o 

controle interno e externo.  Trata-se de uma prática 

relevante para a sociedade e os seus fins sociais 

pressupõe a melhoria da implementação das 

políticas públicas e de seus resultados à 

coletividade. Os perfis democrático, representativo 

e deliberativo dos conselhos provocam alguns 

questionamentos que serão estudados e debatidos 

neste curso.   O curso pretende, mediante uma carga 

horária total de 100 horas, com três módulos, 

provocar a sua reflexão e o seu potencial de ação, 

no âmbito dos conselhos que atua.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CIÊNCIA ALIMENTANDO O BRASIL 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Alimentos e Nutrição 

COORDENADOR: GABRIELA PICCOLO MAITAN ALFENAS 

RESUMO: A Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 

promoverá, entre os dias 17 a 20 de outubro de 

2016, a 13ª Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia, com o tema “Ciência alimentando o 

Brasil”. O evento visa ao estímulo da criatividade e 

difusão da ciência entre os estudantes do ensino 

médio e fundamental das redes públicas e privadas 

de Cuiabá, que formam o público-alvo do evento. 

Com o intuito de divulgar a Universidade Federal de 

Mato Grosso e, mais especificamente o curso de 

graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, os 

docentes e discentes do referido curso estarão 

disponíveis em stand personalizado para estimular 

discussões a respeito de alimentos industrializados, 

higienização dos alimentos e desenvolvimento de 

novos produtos alimentícios. Além disso, os 

docentes fornecerão ao público-alvo três oficinas 

com os temas “Aditivos em alimentos”, “Enzimas 

aplicadas em alimentos” e “Embalagens em 

alimentos”. O objetivo principal da participação dos 

membros do curso de Ciência e Tecnologia de 

Alimentos neste evento é contribuir para os futuros 

profissionais e a sociedade como um todo no que diz 

respeito às implicações sociais da ciência dos 

alimentos, aprofundando o conhecimento sobre o 

assunto.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CINEDEBATE & CONEXÕES DE SABERES: 
DISCUTINDO TEMÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS, 
RELAÇÕES RACIAIS E EDUCAÇÃO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação 

COORDENADOR: REGINA APARECIDA DA SILVA 

RESUMO: O Programa de Educação Tutorial (PET Conexões de 

Saberes), é um programa de caráter interdisciplinar 

que desenvolve ensino, pesquisa e extensão com 

estudante do ensino superior de origem popular. Um 

de seus objetivos é aprofundar a formação dos 

jovens universitários de origem popular como 

pesquisadores e extensionistas, visando sua 

intervenção qualificada em diferentes espaços 

sociais, em particular, na universidade e em 

comunidades populares. O “CINEDEBATE & 

CONEXÕES DE SABERES: DISCUTINDO TEMÁTICAS 

SOCIOAMBIENTAIS, RELAÇÕES RACIAIS E EDUCAÇÃO” 

é um projeto realizado pelos estudantes do 

Programa de Educação Tutorial (PET) - Diferentes 

saberes e fazeres na UFMT - juntamente com 

pesquisadores do Grupo Pesquisador em Educação 

Ambiental, Comunicação e Arte (GPEA) da 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Tem 

como objetivo favorecer a reflexão e sensibilizaçã o 

sobre as temáticas socioambientais, raciais e 

educação que serão trabalhadas por meio de filmes 

e documentários, a fim de possibilitar uma abertura 

que favoreça a discussão dos problemas ambientais, 

sociais, étnicos e raciais. O público alvo são os 

jovens quilombolas da Escola Estadual Tereza 

Conceição de Arruda, localizada na comunidade 

quilombola de Mata Cavalo, na zona rural do 

município de Nossa Senhora do Livramento – MT e 

os jovens que cursam o ensino médio em escolas 

públicas, em especial, as de bairros periféricos, na 

cidade de Cuiabá-MT e Várzea Grande.  



 

 



 

 

 

TÍTULO: CÍRCULO DE ESTUDOS DA ESCRITA 
VISOGRAMADA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: CLAUDIO ALVES BENASSI 

RESUMO: Alfabetização em Escrita Visogramada por meio do 

desenvolvimento de aulas práticas presenciais no 

polo de Cuiabá e pelo desenvolvimento de 

atividades telepresenciais no site CODIMUS 

(www.codimus.net/avelis) e/ou videoconferência. 

Além de capacitar profissionais da área da Libras e 

acadêmicos em formação na escrita e leitura da 

Visografia, esse projeto pretende fornecer dados 

para a pesquisa de doutorado “O problema do 

material, conteúdo e da forma na Escrita de língua 

de sinais: proposta de releitura do Sign Wrinting e 

da ELiS” (Título provisório) que investiga as 

possibilidades da criação e aplicação da escrita 

Visografia na alfabetização, sendo portanto, a 

primeira pesquisa no estado e no Brasil que versa 

sobre o tema.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CÍRCULO DE ESTUDOS DE ESCRITA DAS LÍNGUAS 
DE SINAIS (CEELIS) 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: CLAUDIO ALVES BENASSI 

RESUMO: Alfabetização em Escrita das línguas de sinais (ELiS) 

por meio do desenvolvimento de aulas práticas 

presenciais no pólo de Cuiabá e pelo 

desenvolvimento de atividades telepresenciais no 

site CODIMUS (www.codimus.net/avelis) e um 

encontro presencial por mês, no pólo de Cáceres em 

sala cedida pela Universidade Estadual de Mato 

Grosso (UNEMAT).  

 

 



 

 

 

TÍTULO: COLÓQUIOS DE LETRAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: ANDRE LUIZ RAUBER 

RESUMO: Os Colóquios de Letras são encontros acadêmicos 

voltados à apresentação e discussão de temas 

relacionados aos estudos linguísticos, literários e 

áreas acadêmicas afins.Tem como público alvo 

discentes e docentes dos cursos de Letras da UFMT, 

campus Cuiabá, alunos da Universidade Aberta 

vinculados ao Departamento de Letras da referida 

Universidade, discentes e docentes de outros cursos 

da Instituição e comunidade externa. Para as 

exposições, conversas e discussões, são convidados 

docentes e pesquisadores, de perspectivas e 

afiliações teóricas diversas, que tenham a 

língua(gem) como objeto de estudo.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES TÉCNICAS E 
INSTRUCIONAIS PARA A ELABORAÇÃO DE 
CURSOS EAD DO TRIBUNAL DE CONTAS-MT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Supervisão de Produção Multimídia e Audiovisual 

COORDENADOR: ROSANA ABUTAKKA VASCONCELOS DOS ANJOS 

RESUMO: O presente projeto tem por objetivo desenvolver 

atividades técnicas/instrucionais para otimizar 

cursos no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) - 

Moodle afim de capacitar agentes públicos externos 

e servidores do TCE/MT, pela modalidade EaD, 

promovendo o aprimoramento e desempenho 

profissional e gerencial no TCE/MT e da 

administração pública. Tais ações, de caráter 

extensionista, são parte integrante do convênio 

TCE/UFMT, em especial da área EaD, e envolve a 

participação de alunos e servidores técnicos da 

UFMT, bem como de colaboradores e servidores do 

TCE/MT.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CURSO DE EXTENSÃO AUTOCAD 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: CHRISTIANE DE ARAUJO NOBRE 

RESUMO: O termo CAD (“Computer Aidede Design” - Projeto 

Auxiliado por Computador) pode ser  definido como 

uma subárea da Computação Gráfica voltada para a 

criação e manipulação de desenhos  técnicos e 

projetos. Os sistemas CAD foram desenvolvidos para 

integrar as áreas de  desenho e engenharia, 

permitindo flexibilidade na criação e manufatura de 

produtos aumentando a  produtividade com redução 

dos custos.  O AutoCAD tornou-se a ferramenta de 

CAD mais utilizada no mundo, justificado por uma  

série de benefícios:  · Um formato de arquivo 

comum a uma grande quantidade de sistemas, de 

IBM a Silicon  Graphics;  · Uma ampla base de 

software adicional para aperfeiçoar a 

funcionalidade do AutoCAD;  · A maior variação de 

opções de hardware para impressão, plotagem e 

visualização de arquivos  CAD;  Este curso tem por 

objetivo capacitar o estudante a utilizar os recursos 

das ferramentas do AutoCAD e possibilitar a 

realização de projetos conforme a área de atuação.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CURSO DE EXTENSÃO DE LIBRAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: TATIANNE FERNANDA LOPES HARDOIM 

RESUMO: O presente projeto visa habilitar pessoas da 

comunidade interna e externa da UFMT a se 

comunicar por meio da LIBRAS (Língua Brasileira de 

Sinais), fornecendo condições necessárias para o 

desenvolvimento da comunicação, a partir de 

diferentes estratégias e suporte intelectual, 

contemplando, também, as questões históricas 

sociais e culturais que envolvem o processo de 

formação da língua, assim como as suas próprias 

questões gramaticais.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CURSO DE EXTENSÃO EM ANÁLISE DE 
INVESTIMENTO E ESTRUTURA DE MERCADOS E 
JOGOS ESTRATÉGICOS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Economia 

COORDENADOR: MAMADU LAMARANA BARI 

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. 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. 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 EXTENSÃO EM ANÁLISE DE 
INVESTIMENTO E ESTRUTURA DE MERCADOS E 
JOGOS ESTRATÉGICOS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Economia 

COORDENADOR: MAMADU LAMARANA BARI 

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. 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 de Ciências Contábeis da 

FAEC/UFMT.O Curso tem por linhas mestras treinar 

e capacitar os formandos como gestores e analistas 

de mercado. Neste contexto, toda a estrutura deste 

curso está montada com base nessas linhas de ação. 

Tributa-se crédito a este curso que além de seu 

caráter acadêmico, multidisciplinar e pragmático, 

também trará vantagens adicionais aos alunos que 

queiram ingressar em esfera pública pública e 

privada.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CURSO DE EXTENSÃO EM NEUROCIÊNCIAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Psicologia 

COORDENADOR: LUIZ FABRIZIO STOPPIGLIA 

RESUMO: 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. É o objeto de estudo 

de cientistas em diversas especialidades, desde a 

biologia molecular à psicologia cognitiva e 

experimental, assim como anatomia, fisiologia e 

farmacologia. No módulo 1 e 2 do  curso, 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. Serão 

abordadas as fundamentações metodologias 

experimentais, teorias e modelos usados em 

Neurociências, assim como as conquistas mais 

atuais nessa área.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CURSO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Engenharia Elétrica 

COORDENADOR: DANILO FERREIRA DE SOUZA 

RESUMO: O Curso de Instalações Elétricas, se destinada aos 

eletricistas dos Campus de Cuiabá da UFMT, onde 

serão abordados aspectos teóricos de 

dimensionamento de instalações elétricas, bem 

como discussão dos esquemas de ligação em 

bancadas didáticas.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CURSO DE LÍNGUA ESPANHOLA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: LUCY MIRANDA DO NASCIMENTO 

RESUMO: Cursos de Língua Espanhola como Língua 

Estrangeira que têm como público-alvo a 

comunidade interna da Universidade Federal de 

Mato Grosso, quais sejam, alunos de graduação e 

pós-graduação, técnicos e professores, bem como a 

comunidade externa à Instituição, com o objetivo de 

atender interesses acadêmicos e profissionais.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CURSO SOBRE FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM 
C 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Engenharia Elétrica 

COORDENADOR: WALKYRIA KRYSTHIE ARRUDA GONCALVES MARTINS 

RESUMO: O Programa de Educação Tutorial da Engenharia 

Elétrica da Universidade Federal de Mato Grosso 

(PET-Elétrica UFMT) realiza o curso Fundamentos da 

Linguagem C destinado aos alunos que se 

interessam por aprender uma linguagem de 

programação. Esta 1ª edição do curso foi aberta 

para alguns alunos do curso de Engenharia Elétrica 

da UFMT e terá início no dia 26 de outubro de 2016 

e se estenderá até o dia 27 de março de 2017, 

contando com vídeo aulas online ministradas e 

elaboradas pelos próprios membros da equipe. O 

conteúdo do curso, incluindo vídeo aulas, exercícios 

de fixação, atividades de laboratório e exercícios 

extras serão disponibilizados através do website: 

http://peteletricaufmt.edunext.io Espera -se que 

esse curso faça o aluno se interessar pelo universo 

da programação e aprender os fundamentos da 

Linguagem C, uma vez que o conhecimento dessa 

linguagem de programação facilitará a 

aprendizagem de algumas disciplinas que serão 

ministradas no decorrer do curso e abrirá portas 

para o universo da pesquisa e extensão devido à 

importância da Linguagem C nas mais diversas áreas 

da engenharia.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CURSOS DE FRANCÊS - EXTENSÃO - IL 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: JACQUELINE NUNES BRUNET 

RESUMO: Curso de Língua Francesa para jovens e adultos (a 

partir de 17 anos), nível básico.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CURSOS DE LÍNGUA ESPANHOLA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: LUCY MIRANDA DO NASCIMENTO 

RESUMO: Cursos de Língua Espanhola como Língua 

Estrangeira que têm como público-alvo a 

comunidade interna da Universidade Federal de 

Mato Grosso, quais sejam, alunos de graduação e 

pós-graduação, técnicos e professores, bem como a 

comunidade externa à Instituição, com o objetivo de 

atender interesses acadêmicos e profissionais.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CURSOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: LINDINALVA ZAGOTO FERNANDES 

RESUMO: O Programa “Cursos de Língua Portuguesa” 

pretende oferecer estudos relacionados às práticas 

de leitura e produção textual, à escrita acadêmica e 

aos aspectos normativos da gramática da língua 

portuguesa, demonstrando o valor socioeducacional 

e político-ideológico do uso da norma padrão e sua 

relação com a participação pessoal e profissional 

dos sujeitos na sociedade letrada. O programa será 

desenvolvido por meio de cursos de gramática 

normativa, estratégia de leitura e interpretação 

textual, produção de texto argumentativo, escrita 

acadêmica e de outros assuntos pertinentes aos 

conhecimentos gerais e específicos em língua 

portuguesa. Os cursos são programados para 

perfazer a carga de 64 horas/aulas, com 

procedimentos didáticos que possibilitam a 

operacionalização de recursos linguístico-discursivos 

nas práticas de linguagem. Está direcionado a 

alunos de graduação, à comunidade universitária e 

demais interessados no aperfeiçoamento dos 

mecanismos linguísticos socialmente instituídos. As 

propostas dos projetos de cursos pressupõem a 

importância do domínio das normas gramaticais, da 

leitura e da produção textual para a vida 

acadêmica, profissional e social do estudante.    

Palavras-chave: Programa de Extensão. Cursos de 

Língua Portuguesa. Gramática Normativa. Leitura. 

Produção Textual. Escrita Acadêmica.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Economia 

COORDENADOR: ALEXANDRE MAGNO DE MELO FARIA 

RESUMO: O curso aborda as implicações ambientais dos 

processos de desenvolvimento econômico, bem 

como o debate daí advindo no campo da economia e 

da ciência política. Parte de uma crítica às visões 

tradicionais da economia como um sistema fechado 

e ao viés neoclássico de resolução de crises 

ambientais via mercado. Em seguida, o mercado é  

analisado sob a luz das modernas teorias 

evolucionárias e neoinstitucionais do 

desenvolvimento,  que o tomam como um complexo 

mecanismo institucional de seleção e disseminação 

de trajetórias tecnológicas mais avançadas. Centra -

se foco na capacidade  do Estado e a Sociedade Civil  

de impor restrições ambientais a estes mecanismos, 

alterando os critérios de seleção  em prol das assim 

chamadas  tecnologias limpas. Discute-se, a seguir 

as potencialidades e  limites das tecnologias limpas 

em promover o desenvolvimento sustentável, face à 

inércia tecnológica, política e institucional ligadas à 

trajetórias tecnológicas tradicionais, tais como as 

grandes corporações e a própria democracia 

representativa, reforçando a necessidade da 

gestação e empoderamento de novos mecanismos 

de ação democrática como instrumento sine qua non 

em direção à  sustentabilidade  

 

 



 

 

 

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 

RESUMO: Este projeto tem como objetivo desenvolver 

diferentes tipos de ação, envolvendo professores , 

alunos e pesquisadores de Língua Inglesa do Estado 

de Mato Grosso. A 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, desde sua fundação 

vem promovendo o seu encontro anual de 

Professores de Inglês (EPI), bem como organizand o e 

publicando o Jornal da Associação (APLIEMT 

NEWSLETTER) e os ANAIS Eletrônicos dos trabalhos 

apresentados nos EPIs.  O jornal e os ANAIS 

Eletrônicos estão armazenados no site da APLIEMT 

(www.apliemt.org.br).  Neste ano será realizado o 

evento na sua 19a edição (XIX EPI), a ocorrer nos 

próximos dias 02 e 03 de setembro na cidade de 

Lucas do Rio Verde. O EPI é um evento anual e um 

acontecimento relevante para o diálogo entre os 

profissionais de língua inglesa do estado, sendo um 

espaço que favorece a troca de experiências, 

formação e atualização de ensino e aprendizagem, 

vivências acadêmicas e culturais. atualmente, o EPI 

conta com a participação significativa de 

professores efetivos e em formação inicial e 

continuada – alunos da graduação, da pós-

graduação e de programas de segunda licenciatura, 

PIBIC, PIBID e Idiomas sem Fronteiras. 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 possam entrar em 

contato com novas teorias de aprendizagem e de 

ensino, mas divulgar suas práticas e questões 

relacionadas ao seu contexto escolar, reconhecendo 

que as demandas dos professores são complexas em 

um mundo educacional em processo de contínua 

transformação. Além disso serão organizados e 

publicados o Jornal da Associação (APLIEMT 

NEWSLETTER) e os ANAIS Eletrônicos deste ano.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: ENGLISH PET 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Engenharia Elétrica 

COORDENADOR: WALKYRIA KRYSTHIE ARRUDA GONCALVES MARTINS 

RESUMO: O Programa de Educação Tutorial do curso de 

Engenharia Elétrica da UFMT, tem como objetivo 

proporcionar uma estratégia para o 

aperfeiçoamento do inglês dos alunos da graduação 

através de um grupo de estudo, English PET, que 

promove atividades e dinâmicas em grupo sem 

distinção de nível. O conhecimento será adquirido 

através da troca de informações entre os 

participantes. Devido ao caráter da atividade, não 

será usado nenhum método avaliativo. A cada 

semana uma equipe de dois peteanos conceberá 

uma atividade a ser desenvolvida pelo grupo, que é 

composto tanto de peteanos quanto de alunos da 

graduação.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: ENSINO COLETIVO DE MÚSICA PARA JOVENS E 
ADULTOS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: EDA DO CARMO RAZERA PEREIRA 

RESUMO: Projeto vinculado ao Programa de Extensão da 

Faculdde de Comunicação e Artes compreende o 

conjunto de cursos semestrais de música 

desenvolvidos para jovens e adultos, com 60 horas 

cada um, cuja modalidade é variável conforme a 

demanda. Poderão ser ofertados os cursos de Piano, 

Teclado,   Flauta de Bisel, Saxofone, Violino, Violão, 

Viola Caipira, Viola de Cocho, Técnica Vocal, Teoria 

e Percepção Musical e/ou outras modalidades que 

possam ser solicitadas pela comunidade. Não serão 

ofertados todos estes cursos em todos os semestres. 

Os cursos serão realizados com turmas compostas, 

no mínimo, por 10 (dez)  e, no máximo 15 (quinze)  

alunos desde que haja as condições de espaço físico 

e ministrante com perfil adequado.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: ESTUDOS E DIÁLOGOS EM EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL E EDUCAÇÃO POPULAR 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação 

COORDENADOR: REGINA APARECIDA DA SILVA 

RESUMO: Este curso propõe uma prática progressista, 

favorecendo o diálogo de saberes para concreção da 

Educação Ambiental Popular. Nasce com a intenção 

de evidenciar as interfaces dos  princípios  e dos 

campos de atuação da Educação Ambiental e 

Educação Popular. Embasadas/os na pedagogia de 

Paulo Freire e na Educação Ambiental 

fenomenológica, propomos estudos e diálogos 

nessas áreas do conhecimento com o intuito de 

fortalecer o debate sobre Educação Ambiental 

Popular. O curso é aberto para comunidade 

acadêmica e não-acadêmica, com horária total de 

40 horas e encontros semanais. Os encontros 

(círculos de cultura) serão conduzidos pela 

coordenadora, vice-coordenadora e por dois 

monitores.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: EXPERIMENTAR A CIÊNCIA: UMA 
APROXIMAÇÃO UNIVERSIDADE E A ESCOLA 
ATRAVÉS DA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Biologia e Zoologia 

COORDENADOR: LENICY LUCAS DE MIRANDA CERQUEIRA 

RESUMO: Este projeto teve suas origens em discussões que 

ocorreram sobre a evidente necessidade de retorno 

imediato à sociedade dos conhecimentos e avanços 

obtidos no ambiente do IB/ UFMT. Além disso, 

percebemos que a comunidade quase não usufrui 

dos benefícios que tal instituição pode proporcionar. 

Dentro deste cenário, mais do que urgente, a 

universidade precisa abrir suas portas, romper as 

barreiras que a separam da sociedade, integrando a 

comunidade acadêmica ao mundo real. Este projeto 

de extensão trata-se de uma iniciativa para 

estimular o interesse dos estudantes do Ensino 

Fundamental e Médio pelas Ciências Biológicas e a 

carreira científica; e formação continuada para os 

respectivos professores de Ciências e Biologia. Será 

realizado o evento "Escola na Biologia" utilizando 

do espaço físico do Instituto de Biociências (IB -

UFMT), salas e laboratórios (zoologia, biologia 

geral, microbiologia, ecologia, botânica, entre 

outros). Nesta oportunidade serão ofertadas 

oficinas e minicursos, para estudantes e professore s 

da Educação Básica, ministradas por graduandos em 

Licenciatura em Ciências Biológicas, sob orientação 

dos docentes de Prática de Ensino desse curso. Para 

execução desse projeto, prevemos a participação 

dos estudantes de Ciências Biológicas desde o 

planejamento à execução das ações durante o 

evento "Escola na Biologia", contribuindo para o 

desenvolvimento da competência de selecionar, 

avaliar e refletir sobre estratégias didáticas para 

ensinar temas científicos. Durante a execução da 



presente proposta, os envolvidos irão contemplar a 

relação entre ensino, pesquisa e extensão: 1º 

(ENSINO) Promovendo discussões com os estudantes 

e professores da Educação Básica, tanto acerca dos 

conceitos científicos que envolvem a área das 

Ciências Biológicas, estimulando entre os jovens o 

interesse pela Ciência e seus desdobramentos, como 

acerca das diferentes estratégias didáticas para 

ensina-los em conjunto com os professores da 

Educação Básica; 2º (PESQUISA) Verificando as 

estratégias pedagógicas e dificuldades 

apresentadas pelos professores da Educação Básica 

ao ensinar conceitos de Biologia, bem como os 

interesses/motivações na aprendizagem de 

conceitos científicos com os estudantes; 3º 

(EXTENSÃO) Através das oficinas e minicursos 

ofertados aos estudantes e professores da Educação 

Básica para aprofundar estudos e discussões acerca 

de temas científicos.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: FILOSOFIA NO ENEM 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Filosofia 

COORDENADOR: MARIA CRISTINA THEOBALDO 

RESUMO: O curso proposto pretende oportunizar aos 

executores (estudantes do Curso de Licenciatura em 

Filosofia) campo de estágio para realização da 

etapa de docência do estágio supervisionado. Na 

perspectiva dos participantes, a proposta pretende 

atender alunos do 3º ano do ensino médio com 

vistas à introdução de temas e problemas filosóficos 

aos moldes das questões do ENEM e demais 

instrumentos de acesso ao ensino superior.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES: TEORIA, 
PESQUISA E COMUNIDADES QUILOMBOLAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação 

COORDENADOR: SUELY DULCE DE CASTILHO 

RESUMO: A proposta tem como objetivo formar o grupo 

pesquisador 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: GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Secretaria de Tecnologia Educacional 

COORDENADOR: FATIMA MARIA PONTES PIRES 

RESUMO: As melhores práticas de BPM têm ajudado grandes e 

médias empresas do mundo todo a ser mais 

competitivas. Nesse sentido, é importante que as 

organizações compreendam o conjunto de 

processos, desde o valor entregue aos clientes, até o 

resultado dos objetivos estratégicos apresentados 

para Instituição.  O curso tem por objetivo capacitar 

servidores do TCE em gestão de processos de 

negócio. Serão abordados conceitos e práticas sobre 

Cultura, Aprendizagem e Modelagem de Processos; 

Análise de Processos; Desenho de Processos; 

Desempenho e Mensuração de Processos e Sistemas, 

tecnologias e Automação.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: HISTÓRIA E CULTURA DO POVO BORORO: 
CONTRIBUIÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA 
LEI 11.645/08 NAS DISCIPLINAS DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA E ARTE NAS  ESCOLAS MUNICIPAIS DE 
CUIABÁ-MT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Teoria e Fundamentos em Educação 

Física 

COORDENADOR: BELENI SALETE GRANDO 

RESUMO: Trata-se de uma proposta de formação continuada, 

inicialmente envolvendo cerca de 500  professores 

de Educação Física e Arte da Rede Municipal de 

Educação de Cuiabá com a finalidade de fomentar e 

orientar a criação de metodologias apropriadas 

para a implementação da Lei 11.645/08 que trata da 

inclusão de conteúdos voltados à cultura indígena 

na escola, mais especificamente à introdução à 

história e cultura do Povo Bororo.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: II CÍRCULO DE ESTUDOS DE ESCRITA DAS 
LÍNGUAS DE SINAIS (CEELIS) E I MOSTRA DE 
ESTUDOS DE LIBRAS (MEL) 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: CLAUDIO ALVES BENASSI 

RESUMO: Evento que visa promover confraternização e mostra 

de trabalhos (comunicação científica) entre os 

alunos de graduação (Letras-Libras, História e 

Música) que cursaram disciplinas de Libras com o 

Professor Claudio Alves Benassi.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: II MOSTRA ACADÊMICA DE CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Botânica e Ecologia 

COORDENADOR: EDNA LOPES HARDOIM 

RESUMO: O evento será destinado para apresentações de 

produções acadêmicas dentro do Instituto de 

Biociências, do Campus Cuiabá da UFMT, bem como 

a divulgação dos programas e projetos que os 

alunos dos cursos de Ciências Biológicas 

Licenciatura e Ciências Biológicas Bacharelado 

podem se envolver durante a graduação, palestras 

por parte dos docentes e discentes e execução de 

minicursos.  A proposta deste evento é suprir a 

necessidade de divulgação dos trabalhos que são 

produzidos por alunos e professores, assim como 

proporcionar maior integração entre docentes e 

discentes, aproximando-os com a participação e 

envolvimento destes na Mostra.   O evento é uma 

proposta dos alunos do 8º (oitavo) semestre 2016/1, 

do Curso de Ciências Biológicas Licenciatura, com o 

apoio da Direção do Instituto de Biociências, PIBID-

Biologia e Centro Acadêmico de Biologia – CABio.  O 

momento da semana dos calouros é uma grande 

oportunidade de divulgação dessas informações, 

pois oportuniza aos ingressantes o contato imediato 

com informações que normalmente, mesmo os 

acadêmicos veteranos demoram a tomar 

conhecimento e ter acesso, caso não se envolvam 

com algum laboratório e projetos já no início do 

curso.  O público alvo deste evento serão os 

acadêmicos de Ciências Biológicas da UFMT e 

público externo. Acontecerá nos dias 14 e 15 de 

junho de 2016, no Instituto de Biociências, das 

08h00min às 11h30min e das 14h00min às 17h30min  

 



 



 

 

 

TÍTULO: III 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 

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: III SIMPÓSIO INTERNACIONAL MERLEAU-PONTY 
VIVO: INTERLOCUÇÕES MERLEAUFREIREANAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação 

COORDENADOR: LUIZ AUGUSTO PASSOS 

RESUMO: O III Simpósio Internacional Merelau-Ponty Vivo: 

interlocuções merleaufreireanas, acontecerá nos 

dias 03, 04 e 05 de outubro de 2016, concomitante 

ao Seminário de Educação (SEMIEDU), no Instituto 

de Educação da Universidade Federal de Mato 

Grosso.  Este evento, além de homenagear Maurice 

Merleau-Ponty, filósofo de pensamento vivo, 

permite as interlocuções a partir da obra de Paulo 

Freire para dimensão de uma educação 

fenomenológica e dialógica. Por isso nosso 

chamamento é por interlocuções merleaufreirianas . 

Trazer esse diálogo para o interior do Seminário de 

Educação 2016 é levantar as questões das 

populações vulneráveis e a propositura de uma nova 

ordem cultural-ético-política que exclui qualquer 

“coisificação”. Merleau-Ponty desconsiderava a 

pressuposição de que a relações humanas pudessem 

em qualquer momento permitir a prepotência de um 

sobre o outro. Portanto, exclui qualquer 

coisificação, ou possibilidade de reduzir seres 

humanos à sua exterioridade e a partir dela destiná -

las à coisificação, uso, manipulação e dominação. 

Paulo Freire por sua vez, sempre expressou que 

intelectuais e educadores corporificassem suas 

convicções e princípios por ações cotidianas em 

favor: da liberdade, autonomia, emancipação 

reconhecimento e diferença. Para gerar uma 

convivência de justiça e reconhecimento mútuo 

entre seres humanos, na consecução de uma nova 

ordem fundada nos direitos e na amorosidade. Esses 

diálogos permitem a continuidade de celebrar, mais 

uma vez, o III Simpósio Internacional Merleu-Ponty 



vivo. Corresponde empreender a partir de um 

coletivo a transformação do mundo da qual fala 

Paulo Freire.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: INOVAÇÃO BASEADA EM DESAFIOS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Administração 

COORDENADOR: ANNA ELIZABETH TAVARES DE ARAUJO FREITAS 

RESUMO: O projeto tem o objetivo de desenvolver a inovação 

nas empresas 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 

possibilitando que os discentes submetam as suas 

proposições de soluções.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: INSERÇÃO DA ENGENHARIA ELÉTRICA NO 
ENSINO MÉDIO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Engenharia Elétrica 

COORDENADOR: WALKYRIA KRYSTHIE ARRUDA GONCALVES MARTINS 

RESUMO: O Programa de Educação Tutorial (PET) da 

Engenharia Elétrica da Universidade Federal de 

Mato Grosso (PET-Elétrica UFMT) realiza a Inserção 

da Engenharia Elétrica no ensino médio destinado à 

divulgação do curso de Engenharia Elétrica, 

informações básicas sobre eletricidade, além de 

questões sobre segurança e uso eficiente da energia 

elétrica. Esta inserção será feita pelos integrantes 

do PET, sendo, nesta 11ª edição, realizada no dia 

dez de dezembro de 2016 na Escola Estadual 

Raimundo Pinheiro da Silva. Assim, serão levados 

até a escola experiências, projetos acadêmicos, 

palestras e banners informativos. Espera-se que 

esse programa faça o aluno se interessar pelo 

universo eletricidade e tecnologia, uma vez que essa 

área de trabalho sempre está em expansão.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DIFERENCIAL 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Matemática 

COORDENADOR: REINALDO DE MARCHI 

RESUMO: Este projeto é destinado à comunidade acadêmica. 

Trataremos sobre o estudo de curvas e superfícies, 

buscando generalizar conceitos aprendidos em 

cursos de Cálculo.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: IV 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 

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

Sociologia na Licenciatura em Ciências Sociais” tem 

sido uma proposta semestral organizada pela 

Licenciatura em Ciências Sociais a fim de contribuir 

na construção de diálogos entre o ensino de 

Sociologia aprendido a 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 IV Ciclo, contamos com a presença de 

professores da rede estadual de ensino de Mato 

Grosso, estudantes de ensino médio e estudantes do 

curso de Ciências Sociais. Neste IV Ciclo de saberes a 

fim de ampliar o debate sobre educação básica e 

formação de professores teremos uma mesa 

redonda que discutirá os métodos avaliativos nas 

Ciências Humanas com a participação de professores 

da área de História, Sociologia, Geografia e 

Filosofia. Partindo desta perspectiva, buscamos 

diversificar o público, promover um diálogo 

disciplinar e propor ações conjuntas entre  

universidade e escolas.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM AVANÇADA ( 
LAA) 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: SEBASTIANA ALMEIDA SOUZA 

RESUMO: O projeto Laboratório de Aprendizagem Avançada, 

tem por objetivo, Proporcionar através o 

atendimento educacional especializado aos 

discentes visuais (surdos), matriculados no Curso de 

Letras/Libras da Universidade Federal de Mato 

Grosso, assegurando-lhes condições de acesso, 

participação, permanência e progressão no processo 

de aprendizagem. Enfatiza-se que as motivações que 

constitui a elaboração desse projeto e justifico a 

escolha dessa temática – ensino de Língua 

Portuguesa é devido as reais dificuldades 

apresentadas pelos discentes referente a 

compreensão da gramática da Língua Portuguesa. 

Ressalta-se que, o desenvolvimento de estratégias 

que busquem desenvolver a capacidade e 

habilidades dos discentes que serão desenvolvidas 

no laboratório de aprendizagem, contribuirá para a 

melhoria no processo ensino aprendizagem dos 

discentes envolvidos, concretizando assim o 

processo de inclusão, conforme preceitua a 

legislação.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: LABORATÓRIO DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Administração 

COORDENADOR: ANNA ELIZABETH TAVARES DE ARAUJO FREITAS 

RESUMO: O insight é uma compreensão aparentemente súbita 

de um problema ou de uma estratégia para resolvê-

lo. Também é conhecido como discernimento 

Heureca ou reação AH! Para resolver um problema 

de insight é necessário percebe-lo de uma nova 

maneira. Sendo assim existe uma relação entre o 

insight e a criatividade. O projeto de extensão tem o 

objetivo de por meio da resolução de problemas de 

insight desenvolver as competências e habilidades 

relacionadas à resolução criativa de problemas nos 

discentes de administração da UFMT. Além do 

objetivo mencionado também se espera trabalhar 

em problemas que envolvam tópicos da matemática 

como análise combinatória, geometria, aritmética, 

lógica e algoritmos.  Dessa forma, os alunos 

poderão experimentar na matemática a surpresa, a 

satisfação, a descoberta e outras emoções positivas 

associadas aos insights.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: LETRAMENTO LITERÁRIO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL: A ARTE DE LER, CONTAR E CANTAR 
HISTÓRIAS PARA E COM CRIANÇAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ensino e Organização Escolar 

COORDENADOR: BARBARA CORTELLA PEREIRA 

RESUMO: O Projeto de Extensão "Letramento literário na 

educação infantil: a arte de ler, contar e cantar 

histórias para e com crianças" objetiva contribuir 

para o processo formativo dos estudantes do Curso 

de Pedagogia da Universidade Federal de Mato 

Grosso (UFMT-Cuiabá), bem como ser uma proposta 

de formação continuada para a comunidade externa 

à UFMT, representada por profissionais que atuam 

em creches e pré-escolas do município. Este Projeto 

está vinculado ao Grupo de estudos e pesquisas 

“Linguagem Oral e Escrita na Infância (GEPLOEI)” e 

visa gerar possibilidades para reflexões sobre a 

necessidade de compreender a Literatura Infantil 

como área de estudo e formação docente para 

atuação na Educação Infantil, indo além da visão de 

uso da literatura como pretexto pedagógico. Para 

isso, buscar-se-á desenvolver este Projeto mediante 

Oficinas que acontecerão no decorrer de 12 meses – 

de novembro de 2016 a novembro de 2017, 

totalizando 132 horas.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) COMO 
SEGUNDA LÍNGUA (L2) 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: CLAUDIO ALVES BENASSI 

RESUMO: O projeto visa oferecer à docentes que atuam no 

Instituto de Linguagens (IL), Instituto de Educação 

(IE) (ambos da Universidade Federal de Mato 

Grosso), da rede estadual de Mato Grosso, da rede 

municipal de Cuiabá e Várzea Grande, técnicos  da 

UFMT e profissionais das cantinas do IE, o curso de 

Libras como Segunda Língua (L2). Além de capacitar 

os profissionais supracitados, o curso objetiva a 

aplicação do livro didático "Sequências didáticas 

para o ensino de Libras como L2" elaborado pela 

equipe de professores ligados a Coordenação do 

curso de Letras-Libras - Licenciatura da UFMT, 

professores Anderson Simão Duarte, Claudio Alves 

Benassi, Dinaura Batista de Pádua e Sebastiana 

Almeida Souza, visando a adequação e 

aperfeiçoamento do material a realidade do ensino 

de Libras como L2.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA 
DOCENTES COMO L2 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: CLAUDIO ALVES BENASSI 

RESUMO: Esse projeto tem como principal objetivo capacitar 

docentes e demais profissionais da educação que 

atuam no Instituto de Linguagens (IL) e comunidade 

externa em Língua brasileira de sinais (Libras). Visa 

ainda atender a legislação federal no que tange a 

difusão da Libras e na popularização do 

conhecimento por meio da produção de resumos, 

artigos e materiais didáticos para o ensino de Libras 

como Segunda língua (L2).  

 

 



 

 

 

TÍTULO: LÍNGUA INGLESA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: HILCE MARIA ARAUJO MENDONCA DE CARVALHO 

RESUMO: Este projeto tem como prioridade proporcionar aos 

estudantes de Letras da UFMT– Língua Inglesa – que 

se adentram com domínio linguístico/comunicativo, 

oportunidades de vivenciarem a realidade de  sala 

de aula sob a orientação pedagógica de uma 

professora com formação específica na área, para 

acompanhá-los no planejamento, discussão e 

reflexão, visando o aprimoramento das 

competências e da qualidade pedagógica desses 

futuros professores. Desta forma este projeto dá 

condições de oferecer um curso de qualidade para 

os jovens e adultos tanto da comunidade 

universitária quanto o público externo que desejam 

desenvolver a habilidade oral e, também, para 

aqueles que necessitam de estratégias de 

compreensão para leitura de textos acadêmicos.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: MATEMÁTICA FINANCEIRA COM USO DO 
MICROSOFT EXCEL 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Contábeis 

COORDENADOR: ALDO NOBUYUKI NAKAO 

RESUMO: O curso visa acrescentar conhecimentos de 

aplicação de ferramentas financeiras com utilização 

do do Microsoft Excel. Para tanto, será necessário 

um pré-requisito de conhecimento teórico de 

Matemática Financeira. Como resultado espera-se 

que o discente esteja com maior diferencial no 

mercado em automação de cálculos relativos a 

Matemática Financeira.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: MINICURSO DE ATPDRAW 5.7 - 2016 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Engenharia Elétrica 

COORDENADOR: WALKYRIA KRYSTHIE ARRUDA GONCALVES MARTINS 

RESUMO: O Programa de Educação Tutorial da Engenharia 

Elétrica da Universidade Federal de Mato Grosso 

(PET-Elétrica UFMT) realiza o Minicurso ATPDraw 

5.7 (Alternative Transient Program) destinado aos 

alunos que estão cursando ou já cursaram a 

disciplina de Eletricidade e Magnetismo do Curso de 

Engenharia Elétrica e também aos alunos da 

comunidade externa que estão cursando ou já 

cursaram alguma disciplina sobre Eletricidade ou 

Circuitos Elétricos. Esta 9ª edição do minicurso terá 

início no dia 09 de Julho e se estenderá até o dia 06 

de Agosto de 2016, contando com aulas presenciais 

ministradas pelos próprios integrantes do PET -

Elétrica no Laboratório de Informática 

FAET/UFMT,nos sábados (das 07:30 às 11:30h) do 

referido período. Espera-se que esse curso faça o 

aluno aprender um pouco mais detalhadamente 

sobre o software ATPDraw e algumas de suas 

funções, relacionando-o ao ambiente profissional 

por meio de aplicações práticas, ampliando seus 

conhecimentos sobre algumas disciplinas que serão 

ministradas no decorrer do curso  

 

 



 

 

 

TÍTULO: NÚCLEO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA SOCIAL 
COMUNITÁRIA: POLÍTICAS PÚBLICAS, DIREITOS 
HUMANOS E MOVIMENTOS SOCIAIS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Psicologia 

COORDENADOR: AMAILSON SANDRO DE BARROS 

RESUMO: O projeto refere-se ao estudo teórico aprofundado 

da Psicologia Social Comunitária e a práxis do 

profissional de psicologia nos espaços comunitários 

e nos equipamentos sociais das políticas públicas 

brasileiras. Neste espaço a inserção de 

psicólogos(as)  tem se tornado cada vez mais 

necessária e  aponta para a importância desses (as) 

profissionais em conhecer o sistema de garantia de 

direitos, atrelado as questões dos direitos humanos 

e ao contexto concreto da população-alvo de suas 

intervenções psicossociais. O projeto é destinado ao 

corpo discente do curso de Psicologia e áreas afins 

da Universidade Federal de Mato Grosso e espera 

obter como resultados contribuir para formação 

acadêmica  em psicologia para além dos espaços da 

sala de aula; propiciar um espaço de formação 

crítica em Psicologia Social Comunitária e envolver 

os participantes em práticas de psicologia social 

comunitária no âmbito do município de Cuiabá.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: OFICINA DE PRODUÇÃO DE TEXTOS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: NULL 

COORDENADOR: RUBIA HELENA NASPOLINI COELHO YATSUGAFU 

RESUMO: A produção de textos se constitui como algo 

cotidiano para pedagogos, seja nas práticas 

educativas realizadas no chão da escola, seja na 

produção de pesquisas. Este curso de extensão 

objetiva contribuir para o desenvolvimento da 

escrita dos alunos em processo de formação inicial, 

proporcionando espaços e tempos nos quais eles 

possam experimentar a produção de diversos tipos 

de texto, englobando formas de escrita livre, 

expressões próximas à literária e, finalmente, à 

científica. Público Alvo: alunos da Graduação em 

Pedagogia  Palavras-Chave: Produção de textos, 

Pedagogia, Educação  

 

 



 

 

 

TÍTULO: OFICINA DE SCILAB PARA ELETRICIDADE E 
MAGNETISMO - EDIÇÃO 2016 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Engenharia Elétrica 

COORDENADOR: WALKYRIA KRYSTHIE ARRUDA GONCALVES MARTINS 

RESUMO: O Programa de Educação Tutorial da Engenharia 

Elétrica da Universidade Federal de Mato Grosso 

(PET-Elétrica/UFMT) realiza a Oficina de Scilab para 

Eletricidade e Magnetismo destinado aos alunos 

acima do 3º semestre do Curso de Engenharia 

Elétrica e também para alunos provindos de outros 

cursos ou instituições de educação que tenham 

interesse, ou cursam matérias similares a ofertada. 

O curso terá início no dia 08 de Julho e se estenderá 

até o dia 09 de Julho de 2016, contando com aulas 

presenciais ministradas pelos próprios petianos na 

sala de computação do ICET (Aquário) nas sextas 

(das 15:30 às 18:00) Espera-se que esse curso faça o 

aluno aprender um pouco mais detalhadamente 

sobre o software Scilab e algumas de suas funções, 

relacionando-o ao ambiente profissional por meio 

de aplicações práticas, ampliando seus 

conhecimentos sobre algumas disciplinas que serão 

ministradas no decorrer do curso  

 

 



 

 

 

TÍTULO: OFICINA DE TCC: ELABORAÇÃO E FORMATAÇÃO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Administração 

COORDENADOR: KELLY PELLIZARI 

RESUMO: O projeto de extensão Oficina de TCC:  elaboração e 

formatação visa auxiliar os acadêmicos e a 

comunidade em geral na elaboração de trabalhos de 

cunho científico, bem como de sua formatação. Por 

meio de discussões sobre os tipos de pesquisas, 

elementos que compõem os trabalhos científicos, 

linguagem acadêmica-científica e regras de 

formatação desses trabalhos, espera-se contribuir 

com os participantes na efetivação de trabalhos 

acadêmico-científicos e no processo de 

aprendizagem que esses trabalhos promovem aos 

acadêmicos.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: OFICINA DE TEXTOS ACADÊMICOS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Antropologia 

COORDENADOR: CLARK MANGABEIRA MACEDO 

RESUMO: Trata-se de uma oficina com a finalidade de 

realizar, auxiliar, ajudar, instruir, acompanhar e 

facilitar a produção de textos acadêmicos pelos 

alunos da graduação e da pós-graduação do 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

(principalmente), da UFMT e do público externo. 

Ensaios, trabalhos de conclusão de curso, 

monografias, artigos e resenhas serão alguns dos 

gêneros abordados. Acompanhar-se-á o trabalho 

dos alunos que possuem dificuldades na escrita 

acadêmica, orientando-os formalmente na produção 

dos textos que os interessam. Buscar-se-á aumentar 

a produção textual discente e auxiliar formalmente 

a construção dos textos, de maneira a permitir aos 

alunos a efetiva prática de escrita acadêmica.  

 

 



 

 

 

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

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação 

COORDENADOR: DARCI SECCHI 

RESUMO: A oficina a respeito 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: OFICINAS TEMÁTICAS COM EXPERIMENTOS 
MATEMÁTICOS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Matemática 

COORDENADOR: ALMIR CESAR FERREIRA CAVALCANTI 

RESUMO: O projeto de extensão  denominado Oficinas 

Temáticas  com Experimentos Matemáticos 

selecionou no site Matemática Multimídia oito 

experimentos que serão trabalhados, em forma de 

oficinas, em dez escolas da rede estadual de ensino 

localizadas nos municípios de Cuiabá, Nobres, 

Várzea Grande e Santo Antonio do Leverger.  

Ministradas aos sábados, as oficinas são destinadas 

a alunos do ensino médio e professores de 

matemática. Das oito oficinas elencadas no projeto, 

a escola escolherá quatro. Assim, pretende-se 

atender em média 100 (cem ) alunos e 3  (três) 

professores por escola, totalizando, ao término do 

projeto, 1000 alunos e 30 professores.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: PLANEJAMENTO E ESTRATÉGIAS DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM EM DESIGN INSTRUCIONAL (DI) 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Enfermagem 

COORDENADOR: MARIA CRISTINA GUIMARO ABEGAO 

RESUMO: Este Projeto de Extensão intitulado “Utilização de 

Ambientes Virtuais no Curso de Enfermagem “ esta 

vinculado ao Projeto de  Pesquisa “Desenvolvimento 

de estratégias para o uso do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem na graduação de Enfermagem da 

Universidade Federal de Mato Grosso” , homologado 

na PROPEq sob Nº 76/2016 em 21/03/2016.  O 

projeto de pesquisa com o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) surgiu do interesse de um 

grupo de professores da Faculdade de Enfermagem 

(FAEN), Professor do Curso do Instituto da Educação 

e responsável pela Secretaria de Tecnologias da 

Informação e da Comunicação aplicadas a Educação 

- STI/ UFMT, de Servidores técnico administrativos 

do Campus Cuiabá/UFMT, da Servidora Técnica do 

Hospital Júlio Muller/EBSERH e da demanda da 

diretoria da FAEN, vinculados ao Grupo de Pesquisa 

Tecnologias no ensino e cuidado em saúde – TECS na 

intensão de  propiciar aos professores o manuseio 

do AVA, que é uma ferramenta de ensino e pode ser 

utilizada na Enfermagem.  Atualmente, na 

Enfermagem, muito se tem refletido sobre a forma 

de ensinar o processo de cuidar e com o auxilio das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). O 

termo tecnologia da informação e comunicação está 

relacionado particularmente com a internet, na 

junção da tecnologia da informática com a 

tecnologia das telecomunicações (rádio, televisão, 

telefone tanto fixo como móvel, computadores e 

internet). Com o desenvolvimento das TIC, das redes 

de computadores e da internet, têm impulsionado 

novas possibilidades de comunicação e o  seu uso na 



educação e saúde. O Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) é um desses instrumentos.  O 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é um 

conjunto de ferramentas computacionais que 

permite a criação e o gerenciamento de cursos a 

distância. É um sistema computacional reunido em 

um único software (chamado de plataforma). É um 

ambiente que não permite o livre acesso de novos 

membros; seus integrantes (são alunos, tutores, 

professores e administrador da plataforma, entre 

outros) que “sejam identificados por um perfil, de 

modo que todos os integrantes tenham a 

possibilidade de conhecê-lo, entre outros (SANTANA; 

MACIEL; ALONSO; 2013, p.126).  Neste contexto 

compreende-se que o AVA pode ser utilizado como 

mediador no processo de ensino aprendizagem do 

aluno, assim como recurso metodológico e apoio  a 

prática docente,  além disso, outro fator a ser 

considerado trata-se do  interesse da Gestão da 

FAEN/UFMT  de fomentar esse recurso como outra 

possibilidades de ensinar, diante disso justifica -se  a 

necessidade de propor esse projeto de extensão,na 

área temática em Educação, afim de qualificar os 

docentes da Faculdade de Enfermagem da 

Universidade Federal de Mato Grosso que estejam 

interessados em utilizar esse recurso no ensino 

presencial, na graduação.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: PROCESSO FORMATIVO "EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLA 
DE MATA CAVALO" 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação 

COORDENADOR: REGINA APARECIDA DA SILVA 

RESUMO: Processo formativo na escola quilombola de Mata 

Cavalo, em Nossa Senhora do Livramento – MT, 

buscando fortalecer a economia solidária da 

comunidade, a inclusão da cultura quilombola e 

educação ambiental no currículo escolar através de 

oficinas de educomunicação, artes plásticas, 

artesanato e teatro.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: PROJETO ARTE PÓS-DESCARTE - QUARTA 
EDIÇÃO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação 

COORDENADOR: DARCI SECCHI 

RESUMO: O Projeto iniciado no ano de 2012 já se encontra na 

quarta edição e busca articular as atividades 

educacionais com o domínio de técnicas de 

produção artesanais voltadas para o debate de 

temas educacionais, ambientais e lúdicos. 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 vegetais e seus impactos na realidade 

urbana envolve  a comunidade acadêmica para a 

produção de materiais artísticos e educacionais por 

meio da técnica de escrita pirográfica sobre 

madeira.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: PROJETO DE EXTENSÃO DOS CURSOS DE 
LÍNGUA FRANCESA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: JACQUELINE NUNES BRUNET 

RESUMO: Curso de Língua Francesa para jovens e adultos (a 

partir de 17 anos), nível básico e intermediário.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO CALOURO - PIC 
2016 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Engenharia Elétrica 

COORDENADOR: WALKYRIA KRYSTHIE ARRUDA GONCALVES MARTINS 

RESUMO: O Programa de Educação Tutorial da Engenharia 

Elétrica da Universidade Federal de Mato Grosso 

(PET-Elétrica UFMT) realiza o Projeto de Integração 

do Calouro 2016 destinado, prioritariamente, aos 

alunos ingressantes ao Curso de Engenharia 

Elétrica. O evento terá início no dia 01 de junho de 

2016 e término no dia 23 de  de março de 2017. Este 

projeto ocorrerá em duas edições, a edição de 

2016/1 (12ª Edição) será do dia 04 de julho ao dia 

23 de agosto de 2016 e a edição de 2016/2 (13ª 

edição) será no segundo semestre letivo do ano de 

2016, que terá início no dia 10 de fevereiro de 2017 

e término no dia 23 de março de 2017. Cada edição 

contará com mini aulas práticas e teóricas de 

algumas matérias específicas do curso de 

Engenharia Elétrica, a apresentação do grupo PET-

Elétrica/UFMT e Visita Técnica, de acordo com a 

programação. Espera-se que este projeto promova a 

integração do aluno com a própria Universidade 

despertando o interesse sobre alguns importantes 

pontos da Engenharia Elétrica.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: PROJETO DE PAISAGISMO PARA O AMBIENTE 
ESCOLAR: ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA 
NADIR DE OLIVEIRA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Arquitetura e Urbanismo 

COORDENADOR: SHIRLEY HITOMI GUSHIKEN 

RESUMO: O projeto consiste na elaboração de projeto de 

paisagismo para a Escola Estadual Professora Nadir 

de Oliveira em Várzea Grande – MT. Tem por 

objetivo contribuir com ideias e soluções para a 

configuração paisagística da escola, buscando 

adequar os espaços livres de edificações às 

necessidades de seus usuários. O público alvo do 

projeto é constituído (no ano de 2016) por: 41 

professores, 33 funcionários e 960 alunos 

matriculados, totalizando 1.034 pessoas, 

distribuídas em três turnos de funcionamento.  O 

projeto de extensão insere-se no contexto da 

disciplina de Paisagismo 1 e envolve professores e 

alunos do Curso de Arquitetura e Urbanismo. 

Coloca-se ao estudante universitário o exercício do 

projeto de paisagismo dirigido a uma situação 

concreta, a um público alvo real e a possibilidade de 

contribuir com sua criatividade para a melhoria do 

ambiente escolar.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: PROJETO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DO 
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – OS GUARDIÕES 
DA SOLIDARIEDADE DO CURSO DE 
ADMINISTRAÇÃO. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Administração 

COORDENADOR: ROSA ALMEIDA FREITAS ALBUQUERQUE 

RESUMO: O projeto de responsabilidade social do Curso de 

Administração, tem como escopo conduzir o 

estudante para a prática. Por intermédio da contra 

partida, o estudante de administração poderá 

oferecer cursos para a comunidade interna e 

externa e ao mesmo tempo praticar a 

responsabilidade social. Nossa proposta proposta é 

instigar o estudante para a vontade de fazer as 

coisas "acontecerem" por intermédio da 

responsabilidade social.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: PROJETO PILOTO - FRANCINÉ: PRÁTICA DE 
LÍNGUA FRANCESA ATRAVÉS DE FILMES E 
MÚSICAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: DANILO GARCIA DA SILVA 

RESUMO: O projeto visa oportunizar espaços de 

aprendizagens e prática de língua francesa por meio 

de rodadas de discussões sobre temáticas diversas 

abordadas por meio de filmes e músicas sendo 

destinados aos alunos, ex-alunos e demais 

interessados pelo idioma.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: REFORMA DO AUDITÓRIO DA FAVET 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: CAROLINE ARGENTA PESCADOR 

RESUMO: A FAVET, Faculdade de Medicina Veterinária, 

buscando melhorias de ambiência para alunos e 

professores, vem através deste projeto buscar 

adequações na infraestrutura da referida faculdade 

contando com a colaboração de recursos advindos 

de empresas privadas (doações), de forma a 

reformar o auditório da FAVET onde são realizadas 

aulas teóricas de alunos graduandos, Médicos 

Veterinários residentes, palestras e apresentações.O 

serviço a ser executado no referido auditório, se 

refere a montagem e instalação de painel acústico 

em tecido e lã de pet, de modo a diminuir a 

incidência de ruídos e verberação de som dentro do 

ambiente.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: REVISTA PEDAGOGIA UFMT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação 

COORDENADOR: DARCI SECCHI 

RESUMO: A Revista Eletrônica, em seu segundo ano, tem sido 

uma ótima oportunidade para estudantes e 

professores divulgarem seus trabalhos, resenhas, 

dossiês, monografias, palestras, emfim, sua 

produção acadêmica.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: SABERES INDÍGENAS NA ESCOLA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Teoria e Fundamentos em Educação 

Física 

COORDENADOR: BELENI SALETE GRANDO 

RESUMO: O projeto de Formação Continuada da SECADI/MEC 

como apoio à execução da Rede Saberes Indígenas 

na Escola em Mato Grosso, a ser coordenado pela 

Universidade Federal de Mato Grosso, atendendo à 

chamada do Ministério de Educação, por meio da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão. A metodologia de trabalho 

será construída na perspectiva interdisciplinar e 

intercultural, tendo por referência a dialogicidade e 

dialética uma vez que cada polo constituirá, com 

seus pares, estratégias metodológicas que melhor se 

adequam às respectivas comunidades indígenas, no 

entanto, há uma proposta de cronograma de 

trabalho que visa dar organicidade ao projeto 

pedagógico que tem por princípio encontros de 

formação mensais. Pretende-se assim atender as 

demandas de formação de professores indígenas 

considerando a gravidade do deslocamento cultural 

e linguístico em muitas comunidades sofrem em 

decorrência da colonização do saber imposto às 

escolas indígenas. A meta principal é criar condições 

interferir nessa realidade, implantando propostas 

de elaboração de materiais didáticos e estudos de 

alfabetização em línguas indígenas, a partir da 

formação que se desenvolverá em rede, integrando 

agentes formadores de IES, Secretarias estadual e 

municipal que atendem as escolas e professores das 

comunidades envolvidas, que em encontros de 

trabalho responderão as demandas do ensino das 

línguas indígenas no currículo escolar, criando uma 

política efetiva de alfabetização voltada à  projetos 

de educação intercultural bi/multilíngue com apoio 



fundamental das comunidades e visando o 

fortalecimento linguístico e epistêmico dessas a 

partir da escola, na produção da escrita e no 

fortalecimento da oralidade.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: SEMINÁRIO DE ARTE E EDUCAÇÃO - 
HUMANIZANDO O OLHAR, A ESCUTA E A AÇÃO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: EDUARDO FIORUSSI 

RESUMO: Seminário de encerramento do curso de formação de 

professores realizado em 2015 pelo Departamento 

de Artes da UFMT em parceria com a Secretaria de 

Educação de Cuiabá - Coordenadoria de Formação 

da Diretoria de Ensino. O seminário proporcionará a 

integração entre professores de Arte da rede 

municipal de ensino, discentes de graduação de 

Licenciatura em Musica e docentes do 

Departamento de Artes da UFMT. Os professores do 

município apresentarão pôsteres com seus relatos 

de experiências com a arte educação e em seguida 

ocorrerá a palestra/vivência da professora Enny 

Parejo, de São Paulo, que discutirá com os 

participantes a educação musical na infância.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: SEMINÁRIO REFLETINDO O ESTADO BRASILEIRO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Serviço Social 

COORDENADOR: LILIANE CAPILE CHARBEL NOVAIS 

RESUMO: O Grupo de Pesquisa: Política Social, Direitos Sociais 

e Serviço Social – GESS do Programa de Pós-

Graduação em Política Social ICHS-UFMT concebeu 

esta proposta de Seminários Continuados para 

discutir o Estado Brasileiro considerando a 

importância desta temática para Pesquisadores 

Docentes e Discentes na área da Política Social e a 

necessidade de atualização e aprofundamento 

constantes.   Neste primeiro momento, o enfoque 

recai sobre a proposta do autor Jessé Souza, a partir 

do livro A Tolice da Inteligência Brasileira: ou como 

o país se deixa manipular pela elite de 2015.   Desta 

forma, seguindo a proposta de análise teórico-

metodológica do autor Jessé Souza discutiremos 

coletivamente primeiramente alguns clássicos 

brasileiros que o autor dialoga na obra em tela, 

para ao final analisarmos a obra A Tolice da 

Inteligência Brasileira: ou como o país se deixa 

manipular pela elite.    A condição necessária para a 

participação do Seminário Refletindo o Estado 

Brasileiro é a leitura prévia com as devidas 

anotações das obras elencadas para os dias 

marcados, assim como disposição para a 

participação na discussão coletiva.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: SEMINÁRIO REGIONAL DISCENTE DE EXTENSÃO 
DA DISCIPLINA HISTÓRIA DO DIREITO - 
“RELAÇÕES HISTÓRICO-JURÍDICAS  ENTRE 
ESTADO E RELIGIÃO” 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Direito 

COORDENADOR: NEY ALVES DE ARRUDA 

RESUMO: Preliminarmente o que temos em mente juntamente 

com os alunos na disciplina História do Direito é 

desenvolver uma atividade extensionista na 

modalidade seminário, onde os alunos irão 

apresentar no formato de painéis de 6 a 9 discentes 

um estudo sobre o tema geral do "Cristianismo e o 

Islamismo: aportes histórico-jurídicos desde a Idade 

Média até a Era da Pós-Modernidade".  

 

 



 

 

 

TÍTULO: SOS PET-ELÉTRICA/UFMT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Engenharia Elétrica 

COORDENADOR: WALKYRIA KRYSTHIE ARRUDA GONCALVES MARTINS 

RESUMO: O Programa de Educação Tutorial da Engenharia 

Elétrica da Universidade Federal de Mato Grosso 

(PET-Elétrica UFMT)disponibiliza video aulas 

semanais destinado aos alunos da disciplina de 

Eletricidade e Magnetismo da graduação. As 

atividades terão início no dia 07 de julho a 02 de 

dezembro do ano de 2016, contando com aulas 

gravadas ministradas pelos próprios petianos nas 

dependências do PET-elétrica, nas segundas e 

terças-feiras do referido período. Espera-se que essa 

ferramenta auxilie o aprendizado dos discentes da 

graduação, complementando o estudo semanal por 

meio de uma interação mais dinâmica e prática, 

ampliando seus conhecimentos sobre algumas 

disciplinas que serão ministradas no decorrer do 

curso.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: VII MOSTRA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência 

COORDENADOR: SANDRA JUNG DE MATTOS 

RESUMO: VII Mostra de Extensão temo o objetivo de reunir as 

produções dos projetos e programas de extensão 

executados em 2015.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: VIII BIO NA RUA: DO CIENTÍFICO AO POPULAR. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Biologia e Zoologia 

COORDENADOR: ANTONIO CARLOS HIDALGO GERALDO 

RESUMO: O “Bio na Rua' é um evento idealizado pelos 

estudantes do curso de biologia, representados pelo 

movimento estudantil deste curso, juntamente com 

a coordenação de ensino de licenciatura e 

professores. Sua meta principal é levar a biologia 

para além dos muros da universidade. Para 

entendermos o papel da universidade na sociedade 

hoje é muito importante entendermos o momento 

histórico em que estamos vivendo. O projeto “Bio na 

Rua” vem no intuito de resgatar a função da 

universidade na sociedade através da exte nsão 

acadêmica; levar os conhecimentos sociais, 

culturais, políticos e biológicos adquiridos por meio 

de projetos, pesquisas e atividades para a 

comunidade externa. A extensão faz parte de um 

dos tripés fundamentais da universidade e deve ser 

compreendida como “processo educativo, cultural e 

científico que articula o ensino e a pesquisa de 

forma indissociável e viabiliza a relação 

transformadora entre universidade e sociedade” 

(Plano Nacional de Extensão Universitária: 29), e 

por esse motivo entendemos o nosso projeto como 

uma extensão por visar à relação universidade – 

sociedade, além de ampliar e promover a formação 

dos biólogos. A 8ª Edição do “Bio na Rua” terá como 

tema "DO CIENTÍFICO AO POPULAR", contará com 

vários materiais informativos e educativos a 

respeito de diversos trabalhos acadêmicos 

desenvolvidos no Instituto de biociências da UFMT.  

A importância desse projeto para a formação 

acadêmica está na oportunidade de socializar os 

diferentes conhecimentos adquiridos dentro da 

universidade pública com a comunidade externa, 



aproximando os alunos da nossa sociedade. 

Percebemos essa prática como uma atividade de 

cidadania, quando os acadêmicos têm a 

oportunidade de entrar em contato com as pessoas 

da comunidade e promover a difusão do 

conhecimento. A comunidade externa terá 

oportunidade de aprender conhecimentos 

produzidos pela academia que podem promover 

melhoria nas condições de vida e do ambiente em 

que vivemos.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: XIII SEMANA DE FILOSOFIA DA UFMT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Filosofia 

COORDENADOR: RODRIGO MARCOS DE JESUS 

RESUMO: A XIII Semana de Filosofia: "A filosofia e outras 

vertentes do pensamento" ter por motivo dar 

continuidade às ações de extensão do 

Departamento de Filosofia, ICHS, UFMT, envolvendo 

o Centro Acadêmico dos Estudantes de Filosofia. 

Expõe e discute as pesquisas de seu corpo docente e 

discente, aliando nesta iniciativa um registro 

variado de experiências e atividades acadêmicas.  

Pretende propiciar aos alunos e outros participa ntes 

uma relação direta com os fazeres típicos da 

academia – pesquisa, ensino e extensão – num 

espírito de trabalho e investigação conjuntos.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: XIX SEMANA DE GEOGRAFIA - GEOGRAFIA 
UFMT 50 ANOS: PRODUÇÃO DO 
CONHECIMENTO E FORMAÇÃO DO 
PROFISSIONAL EM GEOGRAFIA. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Geografia 

COORDENADOR: FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES JUNIOR 

RESUMO: A XIX Semana da Geografia da UFMT tem como 

tema  “Geografia UFMT 50 anos: Produção do 

Conhecimento e Formação do Profissional em 

Geografia”. Neste ano, a Universidade Federal de 

Mato Grosso e o Departamento de Geografia 

celebram 50 anos do Curso de Geograf ia na UFMT, 

sendo um dos cursos fundadores desta Universidade, 

cuja primeira turma data de 1966, precedendo a 

própria criação da UFMT em 1970. Assim, este 

evento científico coloca em discussão o 

conhecimento produzido pela ciência geográfica nos 

últimos cinquenta anos e a contribuição da 

Geografia para o desenvolvimento do estado de 

Mato Grosso, por meio da formação de professores 

e, também, na formação de bacharéis atuando em 

diversos segmentos do mercado de trabalho na 

esfera pública ou privada. O evento debaterá sobre 

temas contemporâneos na formação do profissional 

em Geografia como, por exemplo, sua atuação no 

planejamento urbano e gestão de cidades, questões 

agrárias e fundiárias, licenciamento e planejamento 

ambiental, gestão dos recursos naturais (água, solo, 

ar, vegetação), elaboração de novas ferramentas e 

métodos com o auxílio das geotecnologias, bem 

como a inserção de inovações tecnológicas no 

ensino da Geografia. Um dos pilares do evento será 

analisar como a Geografia pode contribuir com a 

formação de um profissional e cidadão crítico e 

consciente, evidenciando os diversos atores que 

constroem a sociedade. O evento deve constituir um 



espaço de reflexões  sobre a Geografia em Mato 

Grosso e como esta ciência pode contribuir para 

uma sociedade mais dinâmica, pautada em uma 

relação social e econômica que valorize o ser 

humano e princípios éticos que corroborem com a 

manutenção da vida e respeito à diversidade hoje 

existente.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: "REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MÉDICO 
GRADUADO NO EXTERIOR" 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Básicas em Saúde 

COORDENADOR: BIANCA BORSATTO 

RESUMO: O Processo de Revalidação de Diploma de Médico 

Graduado no Exterior compreende três etapas 

distintas e sucessivas: * I Etapa: Inscrição e entrega 

dos Documentos na forma de processo individual, 

para análise e emissão de parecer da Comissão 

Especial de Revalidação de Diploma (CERD). * II 

Etapa: Inscrição para a Prova Teórica Escrita 

(questões objetivas de múltipla escolha e questõ es 

discursivas) e Prova Prática, para os candidatos 

cujos processos da I Etapa obtiveram pareceres 

indicativos de submissão à Prova Escrita. Poderão 

inscreverse na III Etapa (Estágio Regulamentar) os 

candidatos que não obtiverem êxito na II Etapa. Os 

candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 

60 (sessenta) na Prova Escrita e Prática terão o seu 

diploma revalidado. * III Etapa (Opcional): Inscrição 

para 05 (cinco) vagas ao Estágio Regulamentar de 

Revalidação de Diploma, de caráter unicamente 

classificatório para os candidatos que obtiveram 

nota inferior a 60 (sessenta) nas Provas. É 

necessária a realização da inscrição a III Etapa para 

que o candidato possa concorrer às 5 (cinco) vagas 

de Estágio Regulamentar ofertadas pela Faculdade 

de Medicina da UFMT e/ou para que possa realizar 

Estudos Complementares em qualquer outra 

instituição que ministre curso correspondente 

reconhecido pelo Ministério da Educação.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM  EDUCAÇÃO 
INFANTIL: CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS, SABERES 
E AÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ensino e Organização Escolar 

COORDENADOR: RUTE CRISTINA DOMINGOS DA PALMA 

RESUMO: Projeto destinado aos profissionais da Educação 

Infantil da rede pública de ensino visando o 

aperfeiçoamento destes no que se refere às  

experiências,  saberes  e ações pedagógicas na 

Educação Infantil. O projeto está vinculado à 

proposta de formação continuada de professores 

oferecida pelo Ministério da Educação em parceria 

com as Universidades Federais. Os 220 participantes 

fazem parte de um cadastro reserva de professores 

e técnicos de desenvolvimento infantil, contratados 

e efetivos,  da rede de ensino municipal de Cuiabá e 

Várzea Grande que não foram contemplados na  

edição anterior do curso.  Para o desenvolvimento 

do curso os participantes serão divididos em quatro 

turmas.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: MENTORIA COM OS INGRESSANTES DO CURSO 
DE AGRONOMIA. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade 

COORDENADOR: ORLANDO SALES JUNIOR 

RESUMO: O curso de agronomia do campus Cuiabá recebe 

quarenta novos alunos todo semestre. Destes 

alunos, em sua maioria, não possuem contato direto 

com o meio rural, acarretando desamino nos alunos 

com as matérias básicas do curso. Com isso o 

objetivo desse projeto é estabelecer uma relação 

interpessoal entre calouros, veteranos e docentes, 

onde os veteranos do curso de agronomia que detém 

mais experiência e conhecimento da estrutura curso, 

da faculdade e da universidade possam passar aos 

ingressantes conhecimentos adquiridos ao longo dos 

anos, promovendo assim maior acolhimento e 

integração.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: MINICURSO DE BÚSSOLA APRENDIZADO 
TEÓRICO E PRÁTICO PARA O CAMPO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Geociências 

COORDENADOR: DEBORA ALMEIDA FARIA 

RESUMO: É impossível não associar à geologia as camadas, 

estratificações sedimentares, tipos de ambiente e 

estruturas primárias e secundárias de uma rocha 

que guarda sua história nessas propriedades, a 

atuação de uma força (pressão) e temperatura, um 

sistema de falhas, dobras entre tantas outras 

coisas. Todo esse conteúdo é digerido por alunos 

desde seu primeiro ano, e depois, ao longo dos 

outros anos ele vai sendo aperfeiçoado, mas uma 

coisa não muda: é preciso usar a bússola em todo 

campo, durante todo o curso, o que se torna um 

obstáculo para muitos alunos.  Esse curso surgiu na 

tentativa de minimizar as dificuldades sofridas pelos 

alunos da graduação em geologia, e até mesmo os 

alunos de pós-graduação, que sentirem dificuldades 

com o manuseio e utilização desse instrumento. 

Muitas vezes, em uma turma com mais de 40 alunos, 

surge a dificuldade do docente em transmitir o 

conhecimento em pouco tempo de sala de aula. Até 

mesmo por não ser possível que cada aluno tenha 

sua própria bússola em mãos durante a graduação, 

há uma barreira para que todos aprendam a utilizá -

la igualmente. Além disso, a bússola é como um 

computador ou um programa que exige prática 

constante, pois após um período sem nenhum 

contato, muitos procedimentos são esquecidos.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: SINTAXE DA LINGUAGEM VISUAL: UNIDADE 3 - 
GESTALT (LIVRO) 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Arquitetura e Urbanismo 

COORDENADOR: MAURICIO GUIMARAES DE OLIVEIRA 

RESUMO: Material didático para a terceira unidade do Curso 

Técnico Profissionalizante em Design de Interiores: 

Sintaxe Visual. O objetivo do material será compilar 

os fundamentos da linguagem visual, articulando a 

percepção, a imaginação e a expressão.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: I CICLO DE DEBATES “NADA FAZ SENTIDO NA 
BIOLOGIA A NÃO SER A LUZ DA EVOLUÇÃO” 
(THEODORE DOBZHANSKY) 30 ANOS DO CURSO 
DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – UFMT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Biologia e Zoologia 

COORDENADOR: MARCOS ANDRE DE CARVALHO 

RESUMO: A evolução é um tema transversal dentro da 

biologia e um eixo integrador das diversas áreas 

que compõem a ciências biológicas. A influência da 

teoria evolutiva no pensamento moderno é 

inegável, com contribuições a diversas áreas do 

pensamento. Assim, discussões que oportunizem a 

comunidade acadêmica a aprofundar o 

entendimento dos diversos aspectos relacionados ao 

tema são fundamentais, principalmente 

considerando diversos pontos de vista. Neste 

contexto, considerando os 30 anos de implantação 

do curso de Licenciatura Plena em Ciências 

Biológicas na UFMT, o Instituto de Biociências está 

organizando o I Ciclo Debates, cujo tema central é o 

impacto da teoria evolutiva na biologia moderna.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: III ENCONTRO ESTADUAL DE ENSINO DE 
HISTÓRIA: ENSINO DE HISTÓRIA, RELAÇÕES DE 
GÊNERO E ARRANJOS FAMILIARES II ENCONTRO 
CENTRO-OESTE DE HISTÓRIA E ESTUDOS DE 
GÊNERO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de História 

COORDENADOR: ANA MARIA MARQUES 

RESUMO: O III Encontro Estadual de Ensino de História e o II 

Encontro Centro-Oeste de História e Estudos de 

Gênero é um evento que acontecerá entre os dias 22 

e 24 de junho de 2016 na Universidade Federal de 

Mato Grosso, Cuiabá, com a participação também 

do campus Rondonópolis, juntamente com Unemat 

(Cáceres e Barra do Bugres) e outras universidades 

do centro-oeste (UnB, UFG de Goiânia e Catalão, 

UFGD e PUC/Goiás).  

 

 



 

 

 

TÍTULO: JORNADAS DO NAPLUS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Antropologia 

COORDENADOR: MOISES ALESSANDRO DE SOUZA LOPES 

RESUMO: As primeiras Jornadas do NAPlus surgem das 

experiências de eventos organizadas pelos 

coordenadores desta ação que desenvolveram 

conjuntamente o I e II Colóquio de Antropologia da 

UFMT, eventos do Programa de Pós-Graduação em 

Antropologia Social da UFMT que mobilizaram cerca 

de 600 pessoas em suas edições. Nesse novo 

formato de evento proposto, os coordenadores tem 

como fim a realização de distintas mesas-redondas 

durante o ano de 2016 articulando suas temáticas 

de investigação, quais sejam: Territorialidades, 

Gênero, Sexualidades, Religiosidades e Cinema.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: SEMIEDU 2016 - SABERES E IDENTIDADES: 
POVOS, CULTURAS E EDUCAÇÕES 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Teoria e Fundamentos em Educação 

Física 

COORDENADOR: BELENI SALETE GRANDO 

RESUMO: O Seminário de Educação é um evento realizado 

desde 1992 na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, pela 

Universidade Federal de Mato Grosso, organizado 

pelo Programa de Pós-Graduação em Educação. Um 

evento científico da área de educação relevante 

para o Centro-Oeste com reconhecimento nacional, 

que agrega pesquisadores nacionais e 

internacionais, professores doutores, mestres e 

estudantes de graduação e pós-graduação de 

universidades públicas e privadas, assim como a 

estudantes e profissionais da educação, além de 

profissionais liberais, artistas, sindicalistas, 

ambientalistas e militantes de movimentos sociais. 

Em 2016, tematiza “Saberes e Identidades: Povos, 

Culturas e Educações”, buscando o diálogo com 

diferentes campos da ciência e dos movimentos 

sociais brasileiros a fim de problematizar e refletir 

proposições que atendam a diversidade 

sociocultural e histórica das comunidades 

tradicionais. A organização prevê aproximadamente 

2 mil participantes, que vivenciam nos 3 dias do 

evento conferências, palestras em mesas-redondas, 

apresentação de trabalhos e pôsteres, atividades 

culturais e lançamento de livro.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: XX SEMINÁRIO NACIONAL DE ESCRITÓRIOS 
MODELO DE ARQUITETURA E URBANISMO - 
SENEMAU 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Arquitetura e Urbanismo 

COORDENADOR: ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS 

RESUMO: O Seminário Nacional de Escritórios Modelo de 

Arquitetura e Urbanismo (SeNEMAU) é o momento 

onde membros dos Escritórios Modelo de 

Arquitetura e Urbanismo (EMAUs) de todo o país 

discutem, trocam experiências e aprimoram o 

modelo de ensino e na extensão universitária onde a 

produção é voltada prioritariamente para os 

assuntos que envolvam a democratização da 

Arquitetura.  O SeNEMAU desde 1997, sendo 

organizado anualmente por estudantes envolvidos 

com os EMAUs, e é promovido também pela FeNEA 

(Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e 

Urbanismo) com o objetido de ampliar as discussões 

sobre assuntos que envolvam a democratização da 

Arquitetura e Urbanismo. A programação dos 

seminários é composta por atividades que 

promovem uma experiência coletiva de troca e 

aprendizagem, tais como apresentação dos 

trabalhos dos escritórios modelos, oficinas práticas, 

palestras, mesas redondas, vivência e intervenção 

em espaços da cidade. No ano de 2016, o XX 

Seminário Nacional de Escritórios Modelo de 

Arquitetura e Urbanismo(SeNEMAU) será realizado 

na cidade de Cuiabá, Mato Grosso.  

 

 

 


