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

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Solos e Engenharia Rural 

COORDENADOR: JOSE HOLANDA CAMPELO JUNIOR 

RESUMO: O objetivo deste projeto é atender à demanda de 

informações meteorológicas e climatológicas 

coletadas na Fazenda Experimental da UFMT, 

franquear a visitação à Estação Agrometerológica 

Padre Ricardo Remetter, orientar o acesso a dados 

meteorológicos em outros locais do estado de Mato 

Grosso, e orientar o uso desses dados para a 

comunidade da região. Os estudantes vinculados ao 

projeto deverão acompanhar a coleta de dados 

meteorológicos e de dados dos efeitos por eles 

causados, nos estudos em andamento, proceder a 

digitação e a análise dos dados, sob orientação do 

coordenador do projeto, e acompanhar as visitações 

solicitadas e atendidas para a Estação 

Agrometerológica. As informações coletadas na 

Fazenda Experimental são provenientes de uma 

estação meteorológica convencional e de uma 

estação meteorológica automática. Na estação 

convencional a observação é realizada 

manualmente em três horários ao longo do dia 

(12:00, 18:00 e 24:00 UTC), e os registros são 



manuscritos. Na estação automática a observação  e 

o registro são eletrônicos, com arquivamento de 

médias a cada 15 minutos, em memória limitada a 

30 dias, com descarregamento dos dados via cabo, 

no próprio local. Mensalmente, os registros 

manuscritos serão gravados como imagem, 

digitados, e disponibilizados para a comunidade na 

terceira semana do mês seguinte. Os registros 

eletrônicos serão disponibilizados na segunda 

semana do mês seguinte. A orientação para o 

acesso às informações coletadas por outras 

instituições deverá consistir na descrição das for mas 

de acesso e das limitações existentes em cada caso. 

As informações, as orientações e a visitação à 

Estação Agrometerológica Padre Ricardo Remetter 

serão atendidas mediante requerimento formal 

apresentado ao Diretor da FAMEVZ.  

 

 



 

 

 

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

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: JOSE RICARDO DE SOUZA 

RESUMO: O Zoológico da UFMT abriga espécimes 

representativos dos principais biomas do Brasil. Sua 

vocação multidisciplinar possibilita o 

desenvolvimento de diversas atividades de lazer, 

pesquisa, conservação e educação ambiental, 

envolvendo a participação de múltiplos atores. Por 

meio da capacitação e envolvimento de bolsistas em 

diversas ações junto aos diferentes setores e atores 

do Zoo - corpo técnico, público visitante e 

colaboradores, o projeto propõe encontrar soluções 

positivas e prospectivas para a plena expressão do 

potencial do Zoo. Neste sentido, estarão sendo 

realizadas ações de Educação Ambiental e de 

Enriquecimento Ambiental nos recintos, visando 

despertar  a importância do homem na manutenção 

das espécies animais em nossa região, bem como a 

capacitação de discentes e técnicos na promoção  do 

Bem-estar Animal (BEA) em Zoológico.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: 4º EEEA - ENCONTRO EM ENGENHARIA DE 
EDIFICAÇÕES E AMBIENTAL 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Engenharia Elétrica 

COORDENADOR: BISMARCK CASTILLO CARVALHO 

RESUMO: Evento de caráter anual promovido e realizado pela 

coordenação do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia de Edificações e Ambiental (PPgEEA) da 

FAET - UFMT, com o objetivo de congregar e 

promover troca de experiência entre profissionais, 

docentes e alunos de graduação e pós-graduação 

nas diversas temáticas da Engenharia de Edificações 

e Ambiental.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA O 
MONITORAMENTO DA ATIVIDADE 
REPRODUTIVA DE ESPÉCIES INVASORAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Biologia e Zoologia 

COORDENADOR: CLAUDIA TASSO CALLIL 

RESUMO: Com a globalização e incremento do fluxo do 

comércio exterior, inúmeras espécies têm sido 

transportadas e introduzidas em ambientes distintos 

do seu local de origem. Este é o caso de duas 

espécies de bivalves exóticas. A Corbicula fluminea 

e a Limnoperna fortunei, o berbigão e o mexilhão de 

água doce, as duas de origem Asiática que foram 

introduzidas na América do Sul durante a década de 

70 e 90 respectivamente. Ambas, vêm causando 

prejuízos econômicos e ambientais. O controle de 

tais espécies, depende do conhecimento dos padrões 

e estratégias reprodutiva nos diferentes ambientes 

aquáticos, principalmente naqueles sob manejo 

antrópico como reservatórios de UHEs e tanques de 

pisciculturas. Para que isso seja possível, há 

necessidade do domínio de técnicas muito 

especificas e de conteúdos relacionados à Biologia 

celular, Histologia, Ecologia de populações e 

Limnologia. Neste contexto estamos propondo um 

curso de capacitação à técnicos e demais 

profissionais da área ambiental e de geração de 

energia.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CURSO DE EXTENSÃO: LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 
PARA CIÊNCIAS NATURAIS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Botânica e Ecologia 

COORDENADOR: LUCIA APARECIDA DE FATIMA MATEUS 

RESUMO: Trata-se de proposta para facilitar aos estudantes e 

profissionais das ciências naturais que lidam com o 

ambiente natural direta ou indiretamente e, que 

terão, ou têm, suas atividades profissionais 

impactadas pelo escopo da legislação ambiental 

vigente no país, a compreensão da linguagem 

normativa, entender o sistema de hierarquia de 

normas que definem a competência legislativa e 

executiva. O curso pretende ser modular 

apresentando inicialmente como uma Introdução ao 

Direito do Meio Ambiente em que serão ab ordados 

os princípios fundamentais da legislação, o sistema 

federativo do país e sua implicação na titularidade 

do exercício de direitos e do poder de polícia 

ambiental, detendo-se na estrutura de gestão 

ambiental pública nas esferas federal, estadual e 

municipal quando houver. O segundo módulo do 

curso discutirá as ferramentas de comando e 

controle estabelecidas pela Política Nacional do 

Meio Ambiente, com destaque para as Avaliações de 

Impacto Ambiental (AIAS) e o Licenciamento 

Ambiental. O terceiro módulo do curso voltado está 

para as áreas protegidas com abordagem a partir da 

tutela constitucional ofertada, o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação (SNUC) e o Sistema 

Estadual de Unidades de Conservação (SEUC). Sobre 

a questão do poder de polícia ambiental criado a 

partir da edição da lei 9.605/98 (Lei de Crimes 

Ambientais) restringindo-se a discutir os crimes 

ambientais e as infrações administrativas, será o 

conteúdo do quarto módulo. O quinto módulo 

apreciará o estudo do novo Código Florestal, 



acompanhado de um quadro comparativo de sua 

evolução ao longo do tempo no país, enfrentando as 

questões suscitadas pelas diversas ADINs (Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade) que estão 

aguardando decisão do STF (Supremo Tribunal 

Federal). Os módulos são construídos de maneira 

independente entre si, podendo o interessado aderir 

ao curso em qualquer das etapas.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CURSO DE IDENTIFICAÇÃO PRÁTICA 
SCARABAEINAE AMERICANOS 2017 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Biologia e Zoologia 

COORDENADOR: FERNANDO ZAGURY VAZ DE MELLO 

RESUMO: O curso apresentará ferramentas teóricas e práticas 

para identificação dos gêneros de Scarabaeidae 

Scarabaeinae (besouros rola-bosta) ocorrentes na 

região neotropical, com especial atenção aos que 

ocorrem no Brasil. Incluirá estratégias para 

separação de espécies, e dados sobre captura e 

história natural, para cada gênero desse grupo de 

insetos.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: ESTUDO DAS VAZÕES SUPERFCIAIS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Engenharia Sanitária 

COORDENADOR: LUCIANA SANCHES 

RESUMO: Descrição O projeto "Estudo das vazões superficiais" 

será realizado pelo Grupo de Pesquisa em Ciências 

Ambientais pela Universidade Federal de Mato 

Grosso. Esta capacitação será oferecida em quatro 

cursos possibilitando a formação de 164 

profissionais.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: I MOSTRA ACADÊMICA DE CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Botânica e Ecologia 

COORDENADOR: EDNA LOPES HARDOIM 

RESUMO: A I Mostra Acadêmica de Ciências Biológicas é um 

evento que 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, a 

exposição de palestras por parte dos docentes e 

execução de minicursos.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: II CAPACITAÇÃO EM HIDROLOGIA APLICADA A 
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Engenharia Sanitária 

COORDENADOR: LUCIANA SANCHES 

RESUMO: A II Capacitação em Hidrologia Aplicada a Gestão de 

Recursos Hídricos tem como objetivo proporcionar o 

desenvolvimento das habilidades dos participantes 

para a compreensão dos conceitos, deduções e 

cálculos hidrológicos baseados em aula prática em 

córrego na estrada do rio Manso aplicados a gestão 

de recursos hídricos no pais. Ela está prevista para 

14/09 a 16/09/2016 e será realizada por 

profissionais altamente qualificados da 

Universidade Federal de Mato Grosso com 

colaboradores da Universidade de Cuiabá e 

Universidade Federal de Rondônia. Desta forma, 

esta capacitação estará contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável no país.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO 
AGROAMBIENTAL - DIREITOS HUMANOS E 
SUSTENTABILIDADE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Direito 

COORDENADOR: MARCELO ANTONIO THEODORO 

RESUMO: O projeto propõe a sétima edição do Congresso 

Internacional de Direito Agroambiental, coordenado 

pela quarta vez pelo programa de mestrado em 

Direito Agroambiental da Universidade Federal de 

Mato Grosso. O evento privilegia a ação de 

formação e multiplicação do conhecimento sobre 

temas de relevância no âmbito da proteção jurídica 

do meio ambiente, tais como a compatibilização do 

crescimento econômico com a proteção dos recursos 

naturais, a melhoria das condições do ambiente de 

trabalho, a proteção dos direitos das populações 

indígenas e comunidades tradicionais e a questão 

fundiária. A realização do projeto proporcionará 

relevante oportunidade para a troca de experiências 

e a interação entre pesquisadores e docentes de 

renome, vinculados a programas de pós-graduação 

de excelência no Brasil e no exterior, contribuindo, 

assim, para a divulgação da produção científica 

deste programa em nível regional, nacional e 

internacional. Além do apoio financeiro da CAPES, a 

realização deste congresso conta com a colaboração 

de docentes e discentes do programa de mestrado 

em Direito Agroambiental, bem como de discentes 

da graduação da Faculdade de Direito, em uma 

interação intensificada dessas esferas.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: VIII CONGRESSO DA REDE LATINO-AMERICANA 
DE MINISTÉRIO PÚBLICO AMBIENTAL 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Direito 

COORDENADOR: LUIZ ALBERTO ESTEVES SCALOPPE 

RESUMO: O VIII Congresso Latino-Americano de Ministério 

Público Ambiental dedica-se ao debate entre a 

comunidade científica e acadêmica, a sociedade civil 

e os membros dos Ministérios Públicos da América 

Latina que atuam na defesa do meio ambiente para 

buscar a difusão de conhecimento e o intercâmbio 

de experiência com vistas à proteção do meio 

ambiente na América Latina.  O evento, que 

ocorrerá entre os dias 23 a 25 de novembro de 2016, 

na cidade de Cuiabá-MT, será coordenado pela Rede 

Latino-Americana de Ministério Público Ambiental e 

terá o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

como órgão anfitrião, apoiador e articulador 

institucional do evento, contará com oficinas de 

capacitação, reuniões temáticas e palestras para o 

público inscrito, com especialistas dos diversos 

temas de interesse ambiental.  A Organização das 

Nações Unidas - ONU, por intermédio do Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA, 

é apoiadora do evento, assim como a Universidade 

Federal de Mato Grosso – UFMT, que atuará pelo 

Núcleo de Estudos Jurídicos e Pesquisas Ambientais - 

NEPA da Faculdade de Direito – FD, com a presença 

de professores e estudantes de graduação e pós-

graduação na sua organização e participação.  

Ademais, como oportunidade única para a projeção 

e solidificação do trabalho continental para a 

proteção ambiental, o evento terá momentos de 

intercâmbio com o 7º Congresso Internacional de 

Direito Agroambiental, organizado pela 

Coordenação do Mestrado em Direito 

Agroambiental da Faculdade de Direito da UFMT, 



que ocorrerá concomitante ao evento da Rede, cujo 

objetivo é somar esforços no intercâmbio de 

experiências e propagação de conhecimento.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: ANÁLISES  MICROBIOLÓGICAS: DO CAMPO AO 
LABORATÓRIO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade 

COORDENADOR: DANIELA TIAGO DA SILVA CAMPOS 

RESUMO: O projeto de extensão surgiu em função de uma 

demanda de empresas, produtores rurais, 

consultores do ramo da Agronomia, de pequeno, 

médio e grande porte, que trabalham em algum 

segmento voltado para os produtos biológicos e os 

efeitos destes nas plantas e na comunidade 

microbiana do solo e tem como objetivo realizar 

análises microbiológicas em inoculantes, plantas, 

solos, produtos microbiológicos diversos que possam 

ser utilizados no campo pelos produtores rurais e 

empresas. Os trabalhos serão realizados no 

Laboratório de Microbiologia do Solo, na UFMT, 

Campus de Cuiabá, MT, na Faculdade de Agronomia 

e Zootecnia (FAAZ), onde serão utilizadas as 

técnicas da microbiologia básica e clássica, como a 

enumeração de bactérias e fungos; atividade 

enzimática, quantificação do C, N e P da biomassa 

microbiana do solo. Os trabalhos serão coordenados 

por mim, Profa. Dra. Daniela Tiago da Silva Campos 

e conduzidos em laboratório por alunos de 

graduação e pós-graduação da UFMT, devidamente 

cadastrados no projeto. O valor arrecado com as 

análises será utilizado para a manutenção do 

laboratório, como aquisição de reagentes, materiais 

de limpeza, proteção pessoal, bem como o 

pagamento de bolsa-estágio aos graduandos 

inseridos no projeto.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM NA BACIA 
DO CÓRREGO DO BARBADO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Engenharia Civil 

COORDENADOR: SERGIO LUIZ MORAIS MAGALHAES 

RESUMO: O Projeto de Drenagem e Obras Complementares no 

entroncamento da avenida Fernando Correa da 

Costa com a Av. Parque do Barbado tem como 

objetivo minimizar os impactos causados pela 

deficiência de drenagem no referido local durante o 

período de Chuva.  

 

 

 


