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TÍTULO: ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO NO ENSINO 
MÉDIO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 



COORDENADOR: NIELSEN CASSIANO SIMOES 

RESUMO: A evolução da tecnologia tem exigido cada vez mais 

conhecimento em informática nas diversas 

profissões. O desenvolvimento de lógica de 

programação estimula os alunos a aprender, de 

forma divertida, a produzir programas simples mas 

que explore o raciocínio lógico no estudante, 

melhorando seu desempenho escolar. Nos Estados  

Unidos (EUA), a ciência da computação já é 

considerada uma ciência fundamental e está sendo 

inserida nas diretrizes curriculares da educação 

básica. No Brasil, já existem diversos trabalhos 

estimulando o uso da lógica de programação no 

ensino fundamental e médio. O objetivo deste 

projeto é inserir a lógica de programação no ensino 

médio utilizando preferencialmente a ferramenta 

Scratch ou outras similares, cuja finalidade é 

desenvolver o raciocínio lógico e a criatividade dos 

estudantes.  

 

 



 

 

 

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

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: SANDRA IZILDA SOUZA DE FIGUEIREDO 

RESUMO: O Museu Chico Costa ocupa as instalações do 

frigorífico Frical em Várzea Grande/MT e nasceu do 

sonho de seu idealizador, o médico veterinário 

Francisco Moraes Chico Costa, fiscal agropecuário 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. A iniciativa surgiu para 

disponibilizar um espaço de educação informal, 

incluindo o museu e uma biblioteca, para atender a 

comunidade vizinha e também estudantes, 

professores, profissionais e entidades não 

governamentais. Na parceria, o Laboratório de 

Anatomia Comparada (LAC) da UFMT viabiliza a 

montagem de esqueletos e a preparação das peças 

anatômicas e patológicas de suínos, bovinos, 

ovinos, aves e répteis, assim como disponibiliza 

estagiários para orientar e acompanhar as visitas 

escolares agendadas. O frigorífico fornece partes 

corporais e órgãos de animais de produção 

destinadas às atividades práticas das disciplinas de 

Anatomia Animal I e II do curso de Medicina 

Veterinária. O museu agenda as visitações e se 

responsabiliza pelos custos do acervo. O Museu 

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

cadastrado no Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN) sob o número 1017. O 

projeto, de caráter inédito e itinerante, tem obtido 

êxito pela visitação recebida e pelo interesse 

demonstrado pelos visitantes.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE GESTÃO 
DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA OS 
ATIVOS DE INFORMAÇÃO DO INSTITUTO DE 
COMPUTAÇÃO. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: DANIEL AVILA VECCHIATO 

RESUMO: Este projeto tem por base estabelecer, implementar, 

operar, monitorar, analisar criticamente, manter e 

melhorar os ativos de informação do Instituto de 

Computação (IC) da UFMT por meio da 

implementação de uma política de gestão de 

segurança da informação. Estas atividades possuem 

distinta relevância para seus colaboradores, pois 

terão oportunidade de desenvolver conhecimento e 

aplicar técnicas em um ambiente coorporativo de 

médio a grande porte, e para toda a comunidade 

acadêmica, pois esta usufruirá da disponibilidade 

dos ativos de informação do IC. Espera-se que a 

política de segurança e bem como seus controles e 

processos desenvolvidos no decorrer deste projeto, 

utilize o IC como um projeto piloto que possa, 

futuramente, comprovando o seu sucesso, servir de 

base para incrementar a gestão da segurança da 

informação de toda a UFMT.  

 

 



 

 

 

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

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: KAREN DA SILVA FIGUEIREDO MEDEIROS RIBEIRO 

RESUMO: Ainda que o primeiro algoritmo e o primeiro 

compilador tenham sido escritos por mulheres, 

pesquisas mostram que a realidade atual da 

participação feminina nas áreas da Computação e 

Tecnologias é consideravelmente menor em relação 

à participação masculina. O projeto 'Meninas 

Digitais Regional Mato Grosso: Práticas 

Motivacionais no Ensino Médio para a Equidade de 

Gênero nas Carreiras e Cursos de Computação e 

Tecnologias' tem como objetivo geral a realização 

de práticas de caráter motivacional e informativo 

com alunas de Ensino Médio no estado de Mato 

Grosso visando a equidade de gênero nas carreiras e 

cursos das áreas de Computação e Tecnologias da 

região através do incentivo e promoção da 

participação feminina. O projeto visa a realização 

de pesquisas sobre os índices estaduais de 

participação feminina; a produção de materiais 

informativos sobre os cursos e carreiras de 

Computação e Tecnologias do estado para as alunas 

e seus professores e familiares; e principalmente, a 

execução de atividades motivacionais, informativas 

e integradoras, tais como oficinas, cursos, palestras 

e workshops, com as alunas de Ensino Médio sobre 

conteúdos, disciplinas e carreiras das áreas de 

Computação e Tecnologias. Este projeto é apoiado 

pelo Programa Meninas Digitais da Sociedade 

Brasileira de Computação que propõe estratégias 

para motivar alunas do Ensino Médio/Tecnológico a 

seguirem carreiras nessas áreas.    Palavras-Chave:  



Equidade de Gênero, Participação Feminina, 

Meninas Digitais, Práticas Motivacionais, 

Computação e Tecnologias  Informações Relevantes 

para Avaliação da Proposta: O presente projeto foi 

"aprovado sem recursos financeiros" com "nota 

96,5" no edital MEC PROEXT 2016 Linha 12.5 

Educação, mulheres e relações de gênero: subitem 

C) realização de atividades que incent ivem e 

promovam a participação feminina nas áreas de 

ciências exatas, engenharias e computação. 

Infelizmente, sendo apenas contemplados com 

recursos financeiros neste item do edital propostas 

com "nota 100,0".  

 

 



 

 

 

TÍTULO: OFICINA DE ARDUINO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Engenharia Elétrica 

COORDENADOR: FABRICIO PARRA SANTILIO 

RESUMO: Os docentes Fabricio Parra Santilio e Roberto Perillo 

Barbosa da Silva, do Departamento de Engenharia 

Elétrica da Universidade Federal de Mato Grosso 

(UFMT), apresentam a Oficina de Arduíno, destinada 

aos alunos do 7º a 9º anos do ensino fundamental e 

1º a 3º anos do ensino médio, da Escola Municipal 

Raimunda Arnaldo de Almeida Leão, localizada na 

zona rural do munícipio de Barra do Bugres, Mato 

Grosso. Objetiva-se com a oficina de Arduíno aplicar 

tecnologias de automação de processos por meio do 

microcontrolador Arduíno de maneira a economizar 

recursos naturais (hídricos e energéticos) e otimizar 

a produção de alimentos na horta cultivada na 

referida escola. Na horta, são produzidos alimentos, 

tais como verduras, legumes e leguminosas, que são 

matéria-prima para a merenda escolar. Objetiva-se 

também suscitar nos alunos em geral o interesse por 

tecnologias e conteúdos relacionados à área de 

engenharia, com sua aplicação prática para a 

melhoria da sociedade da qual fazem parte. A 

oficina contará com aulas presenciais nas 

dependências da escola, em um período pré-

estabelecido, ministradas pelos professores com 

auxílio de alunos da graduação em Engenharia 

Elétrica da UFMT. Para tanto, os participantes farão 

uso de materiais didáticos e a oficina será destinada 

ao desenvolvimento de automação do sistema de 

irrigação da horta da escola, automação do sistema 

de bombeamento de água para a caixa d’água, 

entre outras aplicações do microcontrolador 

Arduíno. Na oficina, haverá uma abordagem que 

integra teoria e, principalmente, prática. Será 



utilizado DataShow, além de diversos dispositivos 

eletrônicos e o microcontrolador Arduíno.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: PLATAFORMA DE GAMIFICAÇÃO PARA 
DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: JIVAGO MEDEIROS RIBEIRO 

RESUMO: No ano passado executamos o Projeto de Extensão 

"Social Game for Change: Desenvolvimento e 

Utilização de Jogos Sociais e Educativos" com o 

objetivo de pesquisar, incentivar e valorizar a 

relação entre jogos, aprendizagem e transformação 

social. Dentre as muitas ações realizadas no projeto, 

explorou-se a aplicação de técnicas de Gamificação 

na educação, culminando, principalmente na 

elaboração de uma plataforma (ainda que 

experimental) para a utilização de Gamificação em 

disciplinas de cursos de nível superior. Esse trabalho 

foi publicado no IV Congresso Brasileiro de 

Informática na Educação (CBIE) na trilha Apps.Edu e 

categoria Protótipo, com o título de "Game in Class:  

Criando Disciplinas Gamificadas", chegando a etapa 

semi-final da competição que foi real izada nessa 

trilha do evento. Também orientamos um aluno do 

curso de Bacharelado em Sistemas de Informação no 

Estágio Supervisionado do curso no trabalho 

intitulado de "DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS 

HÍBRIDAS UTILIZANDO O APACHE CORDOVA: UM 

CASE EM  GAMIFICAÇÃO" onde desenvolvemos, 

ainda em caráter experimental dois aplicativos para 

SmartPhone: GiCPlayer (utilizado pelos alunos) e 

GiCMaster (utilizado pelos professores) com o 

objetivo de auxiliar na criação e execução de 

disciplinas Gamificadas em um curso superior.  

Apesar dos dois trabalhos listados estarem de certa 

forma relacionados por abordarem o mesmo tema, 

eles foram desenvolvidos de forma independente e 

experimental, porém trouxeram bons resultados e 

indícios de que há muito a ser explorado no que 



tange a Gamificação na Educação, principalmente 

relacionado ao desenvolvimento de ferramentas de 

software.  Nesse próximo ano, pretendendo unificar, 

os resultados alcançados até então com o trabalho 

publicado no IV CBIE e também os dois aplicativos 

para SmartPhone desenvolvidos durante o estágio 

supervisionado de um de nossos alunos, em uma 

única Plataforma de Gamifiação desenvolvida 

utilizando tecnologias consolidadas de 

desenvolvimento de sistemas para plataforma web e 

de aplicativos para smartphone, tendo por base o 

conhecimento adquirido nas nossas atividades de 

extensão no ano passado e ainda os feedbacks 

recebidos com os trabalhos publicados decorrentes 

da execução do projeto "Social Game for Change: 

Desenvolvimento e Utilização de Jogos Sociais e 

Educativos". O objetivo é ao final dessa próxima 

etapa do projeto termos um produto de software 

(Plataforma de Gamificação) desenvolvido no 

IC\UFMT e disponibilizado sobre licença open source 

(código livre) em repositórios como 

softwarepublico.gov.br, github.com e 

sourceforge.net.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: PRODUZINDO CONHECIMENTO PARA O 
CAMPO: ELABORAÇÃO DE BOLETIM TÉCNICO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Zootecnia e Extensão Rural 

COORDENADOR: ROSEMARY LAIS GALATI 

RESUMO: No Brasil, das áreas de pastagens hoje existentes, 

grande parte é ocupada por gramíneas, 

principalmente as do gênero Brachiaria. Parte 

destas áreas se encontra degradada ou em algum 

estágio de degradação e com a produtividade 

comprometida, pois, as pastagens, em muitos casos, 

são exploradas sem adubação de manutenção e/ou 

com uso de baixas quantidades de corretivos e 

fertilizantes, tendo como resultado sistemas de 

produção extensivos de baixa produtividade, 

ocupando áreas marginais e/ou regiões com infra-

estrutura deficiente. Essas estratégias de produção 

têm conduzido a baixa disponibilidade e qualidade 

de forragem e queda consistente da fertilidade do 

solo, sendo este um dos fatores importantes 

associados à degradação das áreas, limitando a 

produção de ruminantes na maioria das 

propriedades. Diante deste panorama, esta 

proposta reunirá informações coletadas para os dois 

capins, e elaborará um Boletim Técnico cuja 

finalidade será orientar os produtores quanto às 

estratégias de adubação de acordo com as estações 

do ano para duas cultivares de braquiária (Marandu 

e Convert HD 364). A intenção é compreender como 

estes capins se comportam em relação ao pastejo e 

adubação para que o produtor tenha condições de 

tomar decisões quanto ao maior ou menor aporte 

financeiro. Será dispensada atenção especial ao 

Convert HD 364, pois é uma cultivar recente, com 

características produtivas desejáveis, foi bastante 

comercializada no estado de Mato Grosso, mas 



existem poucas informações sobre seu manejo para 

pastejo e adubação.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: GERENCIAMENTO DE RISCOS ASSOCIADOS À 
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NA SECRETARIA 
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE/MT - 
ETAPA 2 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Secretaria de Tecnologia Educacional 

COORDENADOR: FATIMA MARIA PONTES PIRES 

RESUMO: O projeto busca desenvolver ações conjuntas com a 

área de Tecnologia da Informação do TCE/MT com 

a proposta de capacitar a equipe de TI de forma que 

tenham o domínio para propor controles de 

segurança da informação para tratar e mitigar os 

riscos na organização. O projeto contempla ações de 

capacitação, consultoria e Workshops envolvendo 

professores, técnicos e alunos da UFMT e 

colaboradores da Área de TI do TCE.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: 7A COMPETIÇÃO DE PONTES DE ESPAGUETES - 
2016 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Engenharia Civil 

COORDENADOR: MILTON SOARES FILHO 

RESUMO: O presente Projeto de Extensão proporcionará aos 

alunos participantes a vivência da prática da 

engenharia de forma lúdica, por meio da aplicação 

dos conceitos teóricos desenvolvidos nas disciplinas 

de Arquitetura, Resistência dos Materiais I, 

Resistência dos Materiais II, Estática das Estruturas, 

Estruturas de Madeira, Estruturas Metálicas e 

Introdução à Análise Matricial das Estruturas dos 

Cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e 

Urbanismo, para construir um modelo reduzido de 

uma ponte treliçada utilizando macarrão do tipo 

espaguete como material estrutural.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CURSO DE AMBIENTE VIRTUAL DE 
APRENDIZAGEM 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: ROBERTO BENEDITO DE OLIVEIRA PEREIRA 

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

vidas, qualquer que seja a atividade profissional, 

onde quer que estejamos. Inúmeras pesquisas 

avançam nesta direção, revelando o uso das 

mesmas têm potencial para dinamizar o processo de 

ensino-aprendizagem na medida em que são 

adequadamente empregadas.    Pensando nisso, 

buscamos desenvolver o Curso de Ambiente Virtual 

de Aprendizagem (AVA), por meio da ferramenta 

Moodle, tendo como foco as funcionalidades e 

recursos disponíveis na visão de uso como aluno, 

isso permitirá que o Cursista inscrito no Curso se 

familiarize com a ferramenta e possa utilizá-la em 

futuros cursos de Ensino a Distância (EaD).    Com 

uma carga horária de estudo de 40 horas, o 

conteúdo é dividido em quatro unidades, sendo 

apresentadas as características gerais dos 

ambientes virtuais de aprendizagem, algumas 

diretrizes de como ser um aluno de educação a 

distância, noções de configuração/personalização 

do ambiente, alguns recursos para comunicação 

entre os atores envolvidos no curso, e visualização 

de desempenho, assim dispostas:Unidade I: 

Introdução – principais conceitos relacionados com 

EaD; Unidade II: Acesso Inicial – passos necessários 

para seu primeiro acesso; Unidade III: Comunicação 

– funcionalidades de interação e Unidade IV: Mais 

Recursos – outros recursos disponíveis no ambiente.  

Todos esses conteúdos e recursos disponibilizados 

no decorrer do curso possibilitam a construção de 

conhecimento pelo aluno por meio da concepção de 

ambientes virtuais de aprendizagem, além disso, 



deve proporcionar uma aprendizagem colaborativa, 

interativa e autônoma.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CURSO DE CAPACITAÇÃO EM JARDINAGEM / 
PAISAGISMO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade 

COORDENADOR: RAFAEL CAMPAGNOL 

RESUMO: O setor de paisagismo tem ganhado grande 

visibilidade nos últimos anos, o que tem aumentado 

a demanda por profissionais capacitados a atuar 

nesse setor. O projeto tem por objetivo capacitar e 

aperfeiçoar discentes da UFMT interessados no 

planejamento, construção e manutenção de jardins 

nos diferentes níveis tecnológicos para prestação de 

serviços na área de paisagismo. Para isso, serão 

ofertados cinco treinamentos no ano de 2016, cada 

um com capacidade de 15 alunos (total de 75 

alunos), duração de uma semana e carga horária de 

40 horas. Esses cursos serão realizados em parceria 

com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

(SENAR/MT), que fornecerá instrutor capacitado e 

material didático. Em contrapartida, a UFMT 

disponibilizará o local para as aulas teóricas e o 

espaço para a realização das atividades práticas. As 

atividades práticas ocorrerão na Fazenda 

Experimental da UFMT, localizada no município de 

Santo Antônio do Leverger e no campus da UFMT, 

em Cuiabá. Cada turma utilizará um local (área 

verde) a fim de elaborar e executar um projeto de 

paisagismo para revitalização dentro do Campus de 

Cuiabá.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (SVS) E  
DO PAINEL DE INDICADORES DO ESTADO DE 
MATO GROSSO (INDICASUS) 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: THIAGO MEIRELLES VENTURA 

RESUMO: Projeto de extensão de transferência tecnológica 

para o desenvolvimento, implantação e manutenção 

dos softwares: Sistema de Informação Estadual de 

Vigilância Sanitária (SVS) e Painel de Indicadores do 

SUS MT (IndicaSUS). O SVS visa manter e ampliar o 

apoio informatizado aos serviços de Vigilância 

Sanitária que compõem o Sistema Estadual de VISA 

em Mato Grosso, na execução, controle e 

monitoramento de suas ações. O IndicaSUS visa 

compilar dados de diversas bases e apresentar 

informações de forma clara e oportuna para o 

empoderamento de diferentes níveis de gestão, bem 

como facilitar a publicização de informação a 

comunidade.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
QUALITATIVO NA IMPLEMENTAÇÃO DA 
ARQUITETURA INSTITUCIONAL NA SECRETARIA 
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-MT - 
2016/2017 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Secretaria de Tecnologia Educacional 

COORDENADOR: FATIMA MARIA PONTES PIRES 

RESUMO: Este projeto busca dar continuidade as  ações 

conjuntas com a área de Tecnologia da Informação 

do TCE-MT com vistas a implementação e 

manutenção da Arquitetura Institucional dos 

Sistemas do Tribunal. O projeto contempla ações de 

capacitação, consultoria e Workshops envolvendo 

professores, técnicos e alunos da UFMT e 

colaboradores da Área de TI do TCE-MT.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: GEOLOGIA ESTRUTURAL APLICADA À 
ESTABILIDADE DE TALUDES ROCHOSOS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Geociências 

COORDENADOR: KURT JOAO ALBRECHT 

RESUMO: Com a crescente demanda de mão de obra 

especializada em obras de engenharia, é natural 

que profissionais geólogos também sejam 

requeridos, pois os desenvolvem atividades 

essenciais para a interpretação dinâmica do meio 

físico. O conhecimento de geologia estrutural, 

geralmente alinhado com uma temática mais 

tradicional não dá base suficiente para o 

entendimento e resolução de problemas específicos 

à Engenharia. Desta forma o mini-curso tem como 

objetivo trazer os conceitos de geologia estrutural 

voltado a sua aplicação em obras de Engenharia 

com foco no contexto geotécnico, abordando os 

temas clássicos de Geologia Estrutural e Mecânica 

das Rochas.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: GESTÃO E MELHORIA DE PROCESSOS (CASO TCE) 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Secretaria de Tecnologia Educacional 

COORDENADOR: FATIMA MARIA PONTES PIRES 

RESUMO: As melhores práticas em gestão de processos têm 

auxiliado organizações públicas e privadas a serem 

mais competitivas. Nesse sentido, é importante que 

as organizações compreendam o conjunto de gestão 

de processos desde objetivos estratégicos da 

Instituição até a entrega de valor agregado aos 

clientes. Esse projeto tem intuito de oferecer 

suporte ao Núcleo de Processos e Projetos no 

âmbito do convênio que trata da "Melhoria dos 

processos internos, tecnologia da informação e 

educação à distancia no Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso".  

 

 



 

 

 

TÍTULO: GESTÃO E MELHORIA DE PROJETOS (CASO TCE) 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Secretaria de Tecnologia Educacional 

COORDENADOR: FATIMA MARIA PONTES PIRES 

RESUMO: As melhores práticas em gestão de projetos  têm 

auxiliado organizações públicas e privadas do 

mundo todo a serem mais competitivas. Nesse 

sentido, é importante que as organizações 

compreendam o conjunto a gestão de projetos, 

desde o valor entregue aos clientes, até o resultado 

dos objetivos estratégicos apresentados para 

Instituição. Nesta linha, este projeto tem intuito de 

oferecer suporte ao Núcleo de Projetos no âmbito do 

convênio que trata da "Melhoria dos processos 

internos, tecnologia da informação e educação à 

distancia no TCE- MT".  

 

 



 

 

 

TÍTULO: MELHORIA DO SUPORTE DE TI POR MEIO DE 
FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
QUALITATIVO DOS PROCESSOS DE 
GERENCIAMENTO DE PROBLEMAS DOS 
SERVIÇOS OFERECIDOS AOS CLIENTES DO 
TCE/MT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Secretaria de Tecnologia Educacional 

COORDENADOR: FATIMA MARIA PONTES PIRES 

RESUMO: Este projeto de extensão pretende prosseguir com as 

ações de melhoria da Área de TI, com o propósito de 

implementar a Arquitetura Institucional no Tribunal 

de Contas de Mato Grosso em parceria com a 

Universidade Federal de Mato Grosso. Dentro do 

contexto de implantação do projeto, é possível 

envolver os professores, técnicos e alunos da UFMT 

e colaboradores da Área de TI do TCE, com 

atividades de consultoria, treinamento, capacitação 

e reciclagem profissional.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: MINICURSO DE QGIS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Geociências 

COORDENADOR: DEBORA ALMEIDA FARIA 

RESUMO: O QGIS é uma ferramenta SIG (Sistema de 

Informações Geográficas) de livre acesso, uma vez 

que sua utilização é grátis e Open Source (Código 

aberto), proposta de software aberto para 

desenvolvedores da comunidade, onde qualquer 

pessoa pode contribuir. Para a área de ensino em 

Geologia e cursos associados, é imprescindível a  

utilização de tais ferramentas para a criação de 

produtos cartográficos, do qual faz parte da área 

das Geociências. O proposto projeto tem como 

objetivo a capacitação e acesso aos alunos de 

graduação a um software livre, em que não 

necessita de licenciamento para a utilização tanto 

na área acadêmica quanto na área profissional. Tal 

projeto visa a transmissão de conteúdos teóricos e 

práticos para a capacitação na utilização do  

software SIG.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: OFICINA DE ARDUINO 

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 Arduino 

destinada aos alunos que já tenham concluído a 

disciplina de Linguagem e Técnicas de Programação 

do Curso de Engenharia Elétrica. A oficina terá início 

no dia 20 de Fevereiro e se estenderá até o dia 19 de 

Março de 2016, contando com aulas presenciais 

ministradas pelos próprios petianos nas 

dependências da FAET, nos sábados (das 13:00 às 

17:00) do referido período. Espera-se que a oficina 

de Arduino introduza conceitos e novos saberes 

sobre o microcontroladores Arduino e suscite, no 

participante, a vontade de conhecer mais sobre o 

assunto. Para tanto, os participantes farão uso de 

materiais didáticos e serão direcionados para que 

saibam os melhores locais para se procurar 

informações relevantes a fim de aprofundar o 

conhecimento. Na oficina, haverá uma abordagem 

que integra teoria e , principalmente, prática. 

Assim, será utilizado DataShow, além de diversos 

dispositivos eletrônicos e o microcontrolador 

Arduino.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: OFICINA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS - 
OIEP 2015/2 

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 Instalações 

Elétricas Prediais destinada a qualquer individuo 

que tenha completado ou esteja completando algum 

curso no qual o estudo da eletrotécnica está 

presente em sua ementa curricular. A oficina terá 

carga horário de 20 horas, sendo 9 delas de 

conteúdo teórico e as  11 horas restantes de 

atividades práticas.    Tem-se como objetivo 

principal, repassar o conhecimento de execução de 

instalações elétricas prediais, assim como envolver 

os participantes com uma atividade prática 

necessária a sua formação, complementando as 

teorias de eletrotécnica tornando o aluno melhor 

qualificado para o mercado de trabalho, e também 

dar uma oportunidade aos alunos  que ainda não 

tiveram contato com a eletrotécnica de conhecerem 

a mesma.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: REQUALIFICAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA SEDIAR 
FEDERAÇÃO INDÍGENA DE MATO GROSSO- 
FEPOIMT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Arquitetura e Urbanismo 

COORDENADOR: DORCAS FLORENTINO DE ARAUJO 

RESUMO: Esta ação de extensão tem como objetivo utilizar da 

demanda da Federação das Organizações e Povos 

Indígenas de Mato Grosso para proporcionar 

integração de conhecimentos produzidos pela UFMT, 

na área de Arquitetura e Urbanismo junto à 

comunidade indígena mato-grossense.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: SEMINÁRIO ARQUITETURA E ESTRUTURA UFMT-
ETHZ 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Arquitetura e Urbanismo 

COORDENADOR: JOSE AFONSO BOTURA PORTOCARRERO 

RESUMO: O seminário é uma atividade proposta pelo Núcleo 

de Estudos e Pesquisas Tecnologias Indígenas - 

Tecnoíndia com apoio dos Departamentos de 

Arquitetura e Urbanismo e de Engenharia Civil . O 

seminário acontecerá entre os dias 06 a 08 de 

fevereiro de 2017, com atividades que buscam 

interação entre professores e alunos da UFMT e de 

outras instituições de Mato Grosso,  com os 

professores do Instituto Federal de Tecnologia de 

Zurique- ETHZ.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: UFMT POPULAR: AMPLIAÇÃO DAS 
OPORTUNIDADES DE ACESSO AO 
CONHECIMENTO POR MEIO DE RECURSOS 
EDUCACIONAIS ABERTOS. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Secretaria de Tecnologia Educacional 

COORDENADOR: FATIMA MARIA PONTES PIRES 

RESUMO: Realização de ações de extensão universitária 

contemplando etapas de pesquisa, preparação de 

equipes, organização para atuação e oferta de 

Recursos Educacionais Abertos para os cursos de 

EaD e comunidade externa da UFMT.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: XI ENCONTRO SOBRE ECONOMIA MATO-
GROSSENSE – XI ENECOMAT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Economia 

COORDENADOR: ANTONIO RICARDO DE SOUZA 

RESUMO: Promovido pela Faculdade de Economia da 

Universidade Federal de Mato Grosso, o Enecomat 

ocorre anualmente e encontra-se em sua 11ª edição. 

O principal objetivo do evento é discutir temas 

relevantes relacionados a economia nacional e 

mato-grossense.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA 
ATENDIMENTO DE CURSOS EAD DO TRIBUNAL 
DE CONTAS /MT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Secretaria de Tecnologia da Informação 

COORDENADOR: JEISON GOMES DOS SANTOS 

RESUMO: O presente projeto tem por objetivo aprimorar e 

manter infraestrutura de Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVAs)-Moodle para capacitar 

agentes públicos externos e servidores do TCE/MT, 

pela modalidade EaD, promovendo o 

aprimoramento e desempenho profissional e 

gerencial no TCE/MT, bem como 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: III ESCOLA DE QUÍMICA DA UFMT/ UFSC/ UFMG 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Química 

COORDENADOR: MICHELLE FERNANDA BRUGNERA 

RESUMO: O Evento III Escola de Química UFMT, promovido 

pelas coordenações de Ensino de Graduação dos 

Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Química e 

do Programa de Pós-Graduação em Química da 

UFMT em cooperação com o PPGQ da UFSC e da 

UFMG, será realizado no período de 04 a 08 de julho 

de 2016, na cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Contará 

com a participação de pesquisadores renomados na 

área da Química, que ministrarão palestras e 

minicursos. O evento tem caráter nacional, e tem 

com um dos objetivos estreitar as relações entre a 

comunidade, a  graduação e a pós-graduação. O 

evento ainda contará com apresentações orais e de 

uma sessão de pôsteres dos mestrandos do PPGQ-

UFMT e dos alunos de Iniciação Científica e Iniciação 

a Docência. Além de popularizar a Química junto à 

sociedade acadêmica, este evento também 

possibilitará o fortalecimento de uma cultura da 

pesquisa no âmbito do Departamento de Química da 

UFMT, melhorando a qualidade do ensino, da 

pesquisa e da extensão.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: MARATONA DE PROGRAMAÇÃO DA SBC - 
REGIONAL CUIABÁ 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: NIELSEN CASSIANO SIMOES 

RESUMO: A Maratona de Programação é um evento nacional, 

no qual a primeira etapa ocorre em diversas sedes  

espalhadas pelo Brasil. Em Mato Grosso, a 

competição ocorrerá na Universidade Federal de 

Mato Grosso (UFMT). Ela se destina a alunos de 

cursos de graduação e início de pós-graduação na 

área de Computação e afins (Ciência da 

Computação, Engenharia de Computação, Sistemas 

de Informação, etc). A competição promove nos 

alunos a criatividade, a capacidade de trabalho em 

equipe, a busca de novas soluções de software e a 

habilidade de resolver problemas sob pressão. sse 

tipo de evento é de suma importância para os 

alunos. É uma oportunidade de adquirir novas 

habilidades e de mostrar a eficiência de cada um 

para o mercado de trabalho. Espera-se uma maior 

valorização das instituições e principalmente das 

grandes empresas da área, valorizando os alunos 

que participam da maratona.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: X CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS 
AGROFLORESTAIS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Engenharia Florestal 

COORDENADOR: ANTONIO DE ARRUDA TSUKAMOTO FILHO 

RESUMO: Os sistemas agroflorestais apresentaram um avanço 

significativo nos últimos anos no meio acadêmico 

brasileiro e em suas instituições de ensino, pesquisa 

e extensão, principalmente em função da ampliação 

da rede pública federal de ensino, representada 

pelas universidades, institutos, redes de 

aprendizagem, movimentos sociais e as escolas 

agrícolas comunitárias, e da necessidade de integrar 

esta rede de instituições a lógica do 

desenvolvimento de agroecossistemas sustentáveis 

nos biomas brasileiros, representado principalmente 

pelos sistemas agroflorestais.  Nessa concepção, 

cabe destacar as políticas brasileiras criadas no 

sentido de responder as demandas internacionais e 

nacionais de mitigação dos efeitos climáticos 

globais e de convivência com nossos biomas, como a 

política de cadeias de produtos da 

sóciobiodiversidade, agricultura de baixa emissão 

de carbono, políticas de ATER e ATES e a criação de 

uma agência de extensão rural no Brasil, alvo de 

discussões no congresso.  No X CBSAF, que será 

realizado em Cuiabá, serão discutidos com 

produtores rurais, pesquisadores, professores, 

alunos e empresários temas como 

agrobiodiversidade, melhoramento genético, 

pesquisa-ação, difusão e extensão agroflorestal, 

modelos de ensino-aprendizagem voltados para 

sistemas agroflorestais, crédito e viabilidade sócio 

econômica ambiental, legislação, manejo de 

sistemas agroflorestais e agricultura familiar, além 

de sistemas agroflorestais na inclusão social.   O 

Congresso oportunizará o debate de muitas dessas 



iniciativas que poderão servir como base para o 

desenvolvimento de estratégias que atendam às 

aspirações da sociedade brasileira. Especialistas 

com notório conhecimento sobre os temas estarão 

reunidos, sendo certamente esta uma oportunidade 

ímpar para reflexões, troca de ideias e transferência 

de conhecimentos, buscando melhorar a 

estruturação do desenvolvimento científico e 

tecnológico e a promoção dos sistemas 

agroflorestais no Brasil.  

 

 

 


