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Titulo: Semana do Calouro 2010 do Curso de História 

Unidade Geral: ICHS 

Coordenador: Cláudia Regina Bovo - Docente 

Resumo: A semana do Calouro 2010 do curso de História é um evento que busca 
uma maior interação entre os calouros e os veteranos. Tentando ir 
contra o Trote, buscamos fazer um evento que traga os acadêmicos uma 
maior realidade da vida universitária. 

  
Titulo: Conexões de Saberes 2008 

Unidade Geral: PROCEV 

Coordenador: Adriana Lucinda de Oliveira - Docente 

Resumo: O Conexões de Saberes: diálogos entre a universidade e as comunidades 
populares é um programa desenvolvido pelo Ministério da Educação, 
através da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade – SECAD/MEC, junto a Instituições Federais de Ensino 
Superior – IFES. O Programa consiste no desenvolvimento de ações que 
concorram sinergicamente para a construção de duas frentes de 
transformação da realidade: uma, em torno do fortalecimento dos 
vínculos entre as instituições acadêmicas e as comunidades populares e, 
outra, da melhoria das condições que contribuem para que estudantes 
universitários de origem popular vivenciem uma permanência qualificada 
nos cursos de graduação das universidades públicas brasileiras, 
ressaltando a perspectiva de continuidade da trajetória acadêmica em 
cursos de pós graduação.  

  
Titulo: PROJETO: ACERVO ANATÔMICO VETERINÁRIO 

Unidade Geral: FAMEV 

Coordenador: Rosa Helena dos Santos Ferraz - Docente 

Resumo: MATO GROSSO POSSUI PARTE DE CADA UM DOS TRÊS ECOS-  SISTEMAS 
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 SILVESTRES PELO LABORATÓRIO DE ANATOMIA 
VETERINÁRIA. 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, 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 E SILVESTRES,  DIVULGAR A PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA 
UFMT, CONTRIBUIR NA CONSTRUÇÃO DO SABER, SERVINDO COMO UM 
INSTRUMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CONSCIÊNCIA 
AMBIENTAL E DE PRESERVAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE E VALORIZAÇÃO 
DA PECUÁRIA DESENVOLVIDA NO ESTADO.  

  



  

Titulo: PROJETO: CONHECER- UMA PARCERIA ENTRE UFMT & MUSEU CHICO 
COSTA / FRICAL  

Unidade Geral: FAMEV 

Coordenador: Cassia Aldrin de Mello - Docente 

Resumo: O museu Chico Costa nasceu do sonho de seu idealizador, o veterinário 
Francisco Moraes Chico Costa, fiscal federal agropecuário lotado 
frigorífico de bovinos Frical, localizado em Várzea Grande. A iniciativa era 
disponibilizar um espaço de educação informal e um museu, para 
atender a comunidade vizinha, principalmente crianças, estudantes, 
professores, profissionais, ONG´s, entre outros. Na parceria, o 
laboratório de Anatomia Veterinária da UFMT se propôs a viabilizar a 
montagem de esqueletos e a preparação das peças anatômicas e 
patológicas de bovinos e outros animais; e disponibilizar estagiários para 
orientar e acompanhar as visitas escolares. O frigorífico  fornece peças de 
animais para aulas de Anatomia Veterinária e o museu agenda as 
visitações e se responsabiliza pelos custos do acervo. Esse projeto tem 
como objetivos: socializar o conhecimento sobre animais de produção, 
mostrando a cadeia produtiva, os produtos e subprodutos comestíveis e 
não comestíveis; disponibilizar um acervo anatomo-patológico de 
animais domésticos. Está sendo preparado material didático interativo 
para o trabalho educativo com as crianças. O museu, que foi aberto ao 
público em dezembro de 2006, adquiriu em 2009 um caráter itinerante 
ao participar da expoagro. O projeto, de caráter inédito, tem obtido êxito 
pela visitação recebida e pelo interesse demonstrado pelos visitantes. 

  

Titulo: Ciclo de Estudos da Educação da Vida 

Unidade Geral: IL 

Coordenador: Célia Maria Domingues da Rocha Reis - Docente 

Resumo: O curso propõe um Ciclo de estudos da Educação da Vida, método 
educacional elaborado por Masaharu Taniguchi. Apresenta concepção 
espiritualista da Vida, segundo a qual o mundo fenomênico (de 
espaço/tempo) é projeção da mente humana, portanto, provisório, e 
somente o Bem (mundo criado por Deus, eterno) tem existência 
verdadeira. A mente pode projetar situações boas ou ruins. Se ruins - 
doenças, sofrimentos, conduta inadequada, dificuldade financeira, de 
aprendizagem etc -, houve distorções mentais porque o homem, 
originariamente bom, deve projetar somente coisas boas. Para 
manifestar esse Homem-essência, é preciso desenvolver um modo de 
viver, um método, com valores e atitudes que evitem transtornos físicos, 
mentais, e promovam a exteriorização dessa perfeição natural.   Nesse 
sentido, serão desenvolvidos procedimentos, técnicas - aulas expositivas, 
práticas meditativas, treinos (do riso, palavras positivas...), produção 
textual, projetos - que orientam a mente para o desenvolvimento 
positivo das relações intrapessoais, sociais, pelas quais a afetividade é 
expressa por meio do elogio, do reconhecimento das potencialidades e 
valorização das individualidades (talento, esforço, nível de crescimento); 
orienta para a compreensão de  que o homem e os demais seres, 
animados/ inanimados, compõem uma unidade, sendo necessário 
desenvolver uma cultura de respeito mútuo para a manutenção de 



condições saudáveis do Todo.      

  

Titulo: Semana do Calouro 2010/1 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Analy Castilho Polizel - Docente 

Resumo: A proposta da semana do calouro objetiva realizar atividades que sirvam 
de contraponto ao trote violento, e que envolvam o cotidiano 
universitário, que vai desde o ensino, a pesquisa, a extensão, até o lazer 
e a arte. A semana do calouro realizará atividades para a ambientação 
dos novos alunos na rotina acadêmica do curso de Engenharia Agrícola e 
Ambiental, com o intuito de mostrar aos calouros que a universidade é, 
além de um ambiente de produção, repasse e divulgação de ciência e 
tecnologia, um ambiente social, onde novas relações, comportamentos e 
vínculos são construídos e compartilhados.   Desta forma, a proposta é 
criar um momento de socialização entre alunos, pais de alunos e 
professores, em oposição as práticas de constrangimento, sejam estas 
físicas e/ou psicológicas, que não devem ser em hipótese alguma 
encorajadas no cotidiano da vida acadêmica.   

  

Titulo:  XI Encontro  Mato-Grossense dos Estudantes de Letras - EMEL 

Unidade Geral: ICHS/CUR 

Coordenador: Maria Aparecida dos Santos - Docente 



Resumo: O XI EMEL - Encontro Mato-Grossense dos Estudantes de Letras - é um 
evento regional, realizado com regularidade em diferentes cidades do 
Estado de Mato Grosso. O evento ocorrerá no período compreendido 
entre 30 de abril e 02 de maio do ano de 2010 e será realizado na cidade 
de Rondonópolis/MT, Campus Universitário da Universidade Federal de 
Mato Grosso. A proposta é que sejam debatidos temas que envolvam o 
futuro profissional de Letras e o uso de novas tecnologias por meio de 
apresentações de palestras e comunicações individuais, assim como 
organização de mesas-redondas. Haverá, também, apresentações 
teatrais, cinematográficas e musicais. O objetivo é promover discussões 
em torno dos desafios enfrentados pelo profissional de Letras, 
oportunizando, com isso, momentos de troca e convivência entre os 
participantes do evento,  envolvendo questões de linguagem e sua 
representação tanto na pesquisa como no ensino. As inscrições poderão 
ser efetivadas no site www.ufmt.br/cur/letras no período de 20 de março 
e 20 de abril de 2010. Espera-se a participação de um público total de 
400 inscritos. 

  

Titulo: II Congresso Brasileiro de Educação Física do Centro-Oeste 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Evando Carlos Moreira - Docente 

Resumo: A Faculdade de Educação Física entende que seu papel na formação de 
profissionais de Educação Física precisa de ampliações, permitindo que 
os profissionais da área continuem em contato constante com o processo 
de desenvolvimento e capacitação “da” e “para” área e que seus 
acadêmicos sejam inseridos, cada vez mais, no universo da investigação e 
pesquisa científica. Um evento científico na Região Centro-Oeste, dentro 
do Estado de Mato Grosso, estimulará os profissionais de Educação Física 
a buscarem capacitação e qualificação, bem como a produção científica, 
por vezes reprimida, sem oportunidades para discussão, reflexões e 
trocas de experiências dentro da realidade regional, uma vez que muitas 
das oportunidades de desenvolvimento acadêmico, específicos da 
Educação Física, estão em outras regiões do país. Dessa forma o evento 
discutirá: a produção acadêmica e a intervenção plural da Educação 
Física; o estímulo a produção científica e acadêmica no Estado e na 
Região Centro-Oeste; o pensamento científico atual da área por meio de 
discussões aprofundadas que ocorrerão em conferências, mesas-
redondas e sessões de temas livres. 

  

Titulo: Trote da Cidadania 

Unidade Geral: FAeCC 

Coordenador: Ávilo Roberto de Magalhães - Docente 



Resumo:                A Fácil Consultoria Empresa Júnior da UFMT, juntamente com o 
Projeto Inclusão Literária, criaram uma iniciativa solidária ousada. O 
objetivo é de contrapor a cultura do trote violento na universidade 
promovendo ações sociais.                 Para esse ano, as metas são de 
arrecadar pelo menos 1000L de leite longa vida e 1500 livros 
paradidáticos que serão distribuídos em cinco instituições carentes de 
Cuiabá e Várzea Grande - MT, sendo elas creches, asilos, orfanatos e 
abrigos. Os livros serão para a montagem de mini-bibliotecas, 
proporcionando assim um entreterimento que estimula a leitura e 
promove a cultura entre os ajudados. O leite será a forma de contribuir 
nutricionalmente com as crianças e idosos por ser ele um alimento rico 
em cálcio.                 As parcerias cresceram. O curso de pedagogia irá nos 
acompanhar nas entregas para não ser somente um evento 
assistencialista e sim, mais solidário e participativo. Para tal, no dia em 
que forem feitas as doações, as pessoas atendidas serão entretidas com 
histórias, apresentações de teatro e fantoches, estimulando ainda mais a 
vontade de ler nas crianças e idosos.                   

  

Titulo: Instrumentação em Ensino de Mecânica 

Unidade Geral: ICNHS/Campus Sinop 

Coordenador: Fabiano César Cardoso - Docente 

Resumo: Curso destinado a acadêmicos oriundos dos cursos de licenciatura em 
Ciências Naturais e/ou Matemática de Sinop e que visa a discussão e 
apresentação de possibilidades de trabalho docente em atividades 
experimentais de baixo custo, relacionadas ao ensino de Mecânica. O 
desenvolvimento será através de 5 noites de aulas presenciais no 
Laboratório de Física da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus 
Universitário de Sinop, totalizando uma carga horária de 20h. 

  

  

Titulo: Tae kwon do iniciação 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Edvaldo Eziderio Bispo - Técnico Administrativo 

Resumo: Levar o tae kwon do ao publico que não possui acesso a esse tipo de 
esporte para ter como  objetivo o aprendizado da arte marcial coreana 
para trabalhar a disciplina que a doutrina propõe para formar cidadãos 
dignos, revelar talentos e levar a pratica saudavel de uma arte marcial 
que pode  transformar a vida desse futuro cidadão de forma positiva a 
praticar sempre um tipo de esporte para com isso contribuir para a 
qualidade de vida de uma parcela siginificativa da população 

  

Titulo: Matemática com PostScript 

Unidade Geral: ICET 

Coordenador: Frederico José Andries Lopes - Docente 

Resumo: Iniciar o discente da Licenciatura em Matemática da UFMT na linguagem 
de programação PostScript, visando ampliar o seu campo de 
possibilidades didáticas ligadas à geometria euclidiana plana e à 
geometria analítica plana. 

  



Titulo: Língua Espanhola 

Unidade Geral: IL 

Coordenador: Rhina Landos Martínez André - Docente 

Resumo: A proposta dode Cursos de extensão em Línga españhola se realiza pela 
demanda permanente que a comunidade intra e extra-universitaria 
demanda, pois Cuiabá e em geral o estado de mato Grosso, está 
sedimentando suas relações comerciais , políticas e culturais com os 
países que conformam o MERCOSUL, situação que está contribuindo ao 
desenvolvimento regional. A Língua Espanhola, neste cenário vem 
ocupando um espaço cada vez maior para concretizar essas relações.  

  

Titulo: Ensino de Sociologia: enfrentamento de problemas da juventude 

Unidade Geral: ICHS 

Coordenador: Edilene da Cruz Silva - Docente 

Resumo: A proposta constitui projeto-piloto que tem a finalidade de desenvolver e 
consolidar o Laboratório de Ensino de Ciências Sociais como núcleo de 
pesquisa e extensão voltado para a articulação da formação inicial e 
continuada de professores ao trabalho junto a jovens estudantes do 
Ensino Médio. O objetivo geral do projeto é a formação pedagógica dos 
alunos do Curso de Ciências Sociais por meio do desenvolvimento de 
atividades que envolvam professores - não exclusiva, mas principalmente 
de Sociologia - e alunos do Ensino Médio de escolas de regiões periféricas 
e/ou em situação devulnerabilidade social de Cuiabá na construção de 
alternativas pedagógicas que aliem o conhecimento da realidade social a 
práticas de enfrentamento e superação de seus problemas. O 
desenvolvimento de  oficinas sobre os temas das juventudes 
contemporâneas, violência e saúde constituem objetivos específicos das 
atividades de extensão e serão desenvolvidas através da articulação de 
pesquisa-participante, alguns dos princípios da metodologia de educação 
popular e da pesquisa como recurso de ensino. 

  

Titulo: Grupo Abracadabra: contadores de histórias - 2010 

Unidade Geral: ICHS / CUA 

Coordenador: Maria Claudino da Silva Brito - Docente 

Resumo: O Projeto de Extensão Grupo Abracadabra: contadores de histórias é um 
projeto que visa à formação e o fortalecimento do hábito de ler em 
jovens e adultos. Compreende-se o ato de ler como fortalecedor das 
competências comunicativas e da cidadania.  

  

Titulo: REFORÇO ESCOLAR PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA 
FEF 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Erasmo Braz dos Santos - Técnico Administrativo 



Resumo: ESTE PROJETO TEM A INTENÇÃO DE PROMOVER REFORÇO ESCOLAR 
ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO MATRICULADOS NA 
ESCOLINHA DE INICIAÇÃO DESPORTIVA DA FEF/UFMT.    AS DISCIPLINAS 
ESCOLHIDAS FORAM MATEMÁTICA E PORTUGUÊS.    MUITOS ALUNOS 
MATRICULADOS NA ESCOLINHA DA FEF SÃO CRIANÇAS DE BAIXA RENDA 
E QUE ESTUDAM EM ESCOLA PÚBLICA, COM ISSO O PROJETO PRETENDE 
AUXILIAR NO APRENDIZADO DESSAS DISCIPLINA COM O OBJETIVO DE 
MELHORAR A PERFORMANCE E O APRENDIZADO ESCOLAR. 

  

Titulo: Alimentação Saudável e Prevenção de Obesidade Infantil 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Débora Aparecida da Silva Santos - Docente 

Resumo: A proposta é realizar orientações sobre a importância de uma 
Alimentação Saudável e Prevenção da Obesidade Infantil para crianças 
em idade escolar nas escolas das redes públicas municipais e estaduais; 
promovendo assim, a conscientização destas crianças através de uma 
ação de cidadania, com linguagem adequada e descontraída, visando 
estimular a prática de uma alimentação saudável e adequada para esta 
faixa etária, assim como, prevenir a patologia, e evitar ou minimizar 
complicações surgidas pela obesidade infantil, quando instalada.  

  

Titulo: 'Workshop Cartografia Aplicada' 

Unidade Geral: ICHS 

Coordenador: Nely Tocantins -  

Resumo: O curso se propõe a habilitar o aluno(a) nos conhecimentos Cartográficos 
e Topográficos, no sentido de utilização prática, para trabalhar o espaço 
Geográfico, como componente de um Universo em equilíbrio, bem como 
nas aplicações práticas em toda as áreas da Cartografia. Os conteudos a 
serem mnistrados serão:   1.Técnicas de elaboração de cartas derivadas;  
2.Diferentes métodos de medições lineares;  3.Medidas angulares, 
Rumos e Azimutes;  4.Posicionamento das coordenadas geográficas e 
UTM;  5.Finalidade da Escala;  6.Base cartográfica;  7.Informações 
Topográficas;  8.Cálculo e memorial descritivo da   área.   

  

Titulo: Um estudo sobre a trajetória histórica do ensino e do professor de 
Matemática no Brasil 

Unidade Geral: ICET 

Coordenador: Vinicius Machado Pereira dos Santos - Docente 



Resumo: O curso “Um estudo sobre a trajetória histórica do ensino e do  professor 
de Matemática no Brasil” tem por objetivo proporcionar ao professor em 
exercício ou em formação inicial uma seqüência didática que possibilite 
um estudo teórico reflexivo sobre o ensino e  trajetória da 
profissionalização do professor de matemática no Brasil. Tal estudo se 
dará por meio da modalidade de Educação a Distância, mediado por 
ambientes virtuais (plataforma moodle), incentivando a interação entre 
os participantes por meio das ferramentas de comunicação disponíveis e 
a construção de novos conhecimentos de forma coletiva e colaborativa.  
O exercício de reflexão- ação, necessário para uma significativa melhora 
na prática docente, passa pelo domínio de aspectos relacionados tanto a 
história de vida do indivíduo como pela história do grupo profissional do 
qual faz parte.  Além disso, conhecer essa história e colocar-se como 
participante desse processo, pois a história se constrói a partir do hoje, é 
necessário para o fortalecimento da identidade profissional do docente 
que ensina matemática. 

  

Titulo: Educando para o meio ambiente 

Unidade Geral: ICAA/Campus Sinop 

Coordenador: Dirceu Lucio Carneiro de Miranda - Docente 

Resumo: Como já se sabe, a EJA (Educação de Jovens e Adultos) ainda é  
considerada uma nova modalidade de ensino com parâmetros e 
diretrizes conhecidas. No entanto, a educação ambiental assim como nas 
demais modalidades de ensino, ainda é incipiente. Dessa forma, o 
objetivo do projeto reeducando para o meio ambiente visa aproximar o 
conhecimento da comunidade científica para a realidade do público EJA, 
conscientizando o educando para o meio ambiente, proporcionando 
qualidade de vida para a comunidade. Para tal objetivo, o projeto 
contará com a realização de palestras, debates e apresentações teatrais 
junto às escolas municipais e estaduais de ensino em EJA. Os temas 
trabalhados serão referentes a educação ambiental, onde as ações serão 
executadas por alunos de graduação do curso de engenharia florestal da 
UFMT, campus de Sinop. Dessa maneira, acredita-se desenvolver valores, 
conhecimentos e habilidades que ajudem o educando a compreender 
criticamente a realidade em que vivem e nela inserir-se de forma mais 
consciente e participativa.      

  

Titulo: A sustentabilidade dos ecossistemas e a atividade de base florestal  

Unidade Geral: ICAA/Campus Sinop 

Coordenador: Jair Figueiredo do Carmo - Docente 



Resumo:  O projeto 'a sustentabilidade dos ecossistemas e a atividade de base 
florestal'  terá como principal objetivo a realização de palestras e 
apresentações teatrais junto às escolas municipais e estaduais, 
abrangendo alunos do ensino médio e fundamental. Serão realizadas, de 
abril a novembro de 2010, período de vigência do projeto, sendo duas 
ações mensais com duração de 1h30min cada. As palestras e 
apresentações com duração aproximada de 50 minutos e 30 a 40 
minutos para questionamentos. Os temas trabalhados serão ligados a 
importância do setor de base floretal e a atuação do Engenheiro Florestal 
para a economia do estado e região. As ações serão executadas por 
alunos de graduação do curso de Engenharia Florestal da UFMT, campus 
de Sinop. 

  

Titulo: OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NOS MUNICÍPIOS DE SINOP, 
SORRISO, CLAÚDIA, VERA, SANTA CARMEM, ITAÚBA E TABAPORÃ: UM 
DIÁLOGO COM OS ATORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Unidade Geral: ICNHS/Campus Sinop 

Coordenador: Ana Carrilho Romero Grunennvaldt - Docente 

Resumo: A proposta tem como tema a formação continuada e aperfeiçoamento 
de professores de Educação Física que atuam na educação básica nos 
municípios de: Sinop, Santa Carmem, Vera, Claúdia, Sorriso, Itaúba e 
Tabaporã. Pretende investigar e levantar dados sobre a prática 
pedagógica dos professores e as condições objetivas e subjetivas nas 
quais o componente curricular - Educação Física se materializa nas 
escolas. O projeto será executado em três etapas: levantamento de 
dados sobre a realidade estudada, organização de um forúm de debates 
juntamente com os professores para apresentação dos dados coletados 
na primeira etapa para definir um agenda queirá discutir a problemática 
da Educação Física como componente curricular da educação básica e, 
em seguida, o estabelecimento e a realização de um cronograma de 
eventos para divulgar a propostad esistematização de conteúdos para a 
prática pedagógica deste componente que foi definida coletivamente na 
segunda etapa. 

  

Titulo: A educação e a escola numa perspectiva gramsciana  

Unidade Geral: ICHS / CUA 

Coordenador: Odorico Ferreira Cardoso Neto - Docente 



Resumo: O INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS (ICHS) DO CENTRO 
UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA (CUA)  ao apresentar o projeto 'A 
Educação e a Escola numa Perspectiva Gramsciana', tem a  propósito a 
necessidade de pensar sobre o papel do educador na produção de uma 
reflexão que busque compreender a vinculação dos fenômenos 
educativos à realidade na qual estamos inseridos, compreendendo o 
conhecimento como forma de emancipação humana e a educação como 
estratégia para a construção de uma nova ordem, social, econômica e 
política.  Não é por acaso a escolha, tendo em vista que Gramsci talvez 
seja o marxista “clássico” que mais longe levou a reflexão sobre a escola. 
Nas milhares de páginas dos Cadernos do Cárcere repousa uma vigorosa 
reflexão sobre a escola, a educação e a natureza política da cultura.  
Gramsci percebia a inconsistência de concepções que, como dizia, 
confundiam as ‘palavras com a ação’.  As questões educacionais e as 
reflexões sobre o papel da escola são freqüentes nos Cadernos, mas 
Gramsci consagrou para esse tema um Caderno especial, o de n.12, que 
se completa com a leitura do Caderno n.22 (Americanismo e Fordismo) e 
do n.11 (Introdução à Filosofia) que contribuem para melhor 
fundamentar sua conceituação da Escola Unitária.   

  

Titulo: Ação Social Preventiva 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Carlos Alexandre Fett - Docente 

Resumo: Desenvolver um programa para atuar na prevenção com crianças e 
jovens de risco social, que contará com a participação de outros cursos 
da área de saúde e licenciaturas, da policia militar, grupo Demolai e 
outros parceiros. Esta ação terá como infraestrutura uma escola estadual 
de educação onde serão desenvolvidas aulas de reforço, estágio formal 
das licenciaturas vinculado aos cursos de graduação envolvidos, inclusão 
digital, atividades esportivas e recreativas, atendimento médico e 
nutricional. Será também ofertado atendimento médico ao adulto e 
idoso e da prática de atividades física, a fim de integrar a família nesta 
ação. 

  

Titulo: Emancipação Tecnológica: um Programa de Inclusão Digital-IC/PROCEV 

Unidade Geral: IC 

Coordenador: Claudia Aparecida Martins - Docente 

Resumo: Esta ação de extensão é um programa que abrange vários cursos de 
tecnologia de informação visando a inclusão digital de alunos com pouco 
ou nenhum acesso a informação e a equipamentos de informática. O 
objetivo é a formação e qualificação digital dos acadêmicos da UFMT, 
preferencialmente, bolsistas da Pró-reitoria de Cultura, Extensão e 
Vivência. 

  

Titulo: Aprendendo e ensinando o ofício da docência 

Unidade Geral: ICHS/CUR 

Coordenador: Wilse Arena da Costa - Docente 



Resumo: Propomos um curso de extensão que garanta não só a aproximação de 
estudantes de cursos de licenciatura (CUR/UFMT) com a realidade 
concreta de instituições escolares específicas, mas, também, estimule a 
reflexão crítica dos mesmos sobre dos fundamentos históricos, sociais, 
políticos, filosóficos e culturais subjacentes a diferentes métodos e 
técnicas de ensino. Em um primeiro momento, propomos a realização de 
oficinas para apropriação, construção e desenvolvimento de alguns 
desses métodos e técnicas por parte dos estudantes envolvidos. Em um 
segundo momento, os estudantes deverão repetir a experiência com 
professores da rede pública de ensino de Rondonópolis/MT, sob a 
orientação/supervisão do(a) coordenador(a) do projeto. 

  

Titulo: INICIAÇÃO DA GINÁSTICA GERAL NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS 
ESCOLAS ESTADUAIS DE BARRA DO GARÇAS. (Cópia) 08-09-2009 (Cópia) 
18-02-2010 

Unidade Geral: ICBS / CUA 

Coordenador: Minéia Carvalho Rodrigues - Docente 

Resumo: Este projeto tem por objetivo averiguar se a ginástica faz parte das aulas 
de Educação Física das escolas de Barra do Garças. Propõe-se, por 
intermédio desse trabalho, fazer uma alerta para a importância da 
prática da ginástica escolar. Buscamos, assim, enfatizar os aspectos 
motores, sociais e culturais da mesma, neste caso especificamente da 
ginástica geral, que representa no nosso entender, a ginástica mais 
flexível e participativa, que permite uma maior interação social entre os 
praticantes, variedade e liberdade de movimentos, propiciando aos 
alunos uma forma diferente de exercitar o corpo e, principalmente, 
possibilita a eles interpretar suas próprias ações por meio da ginástica. 
Utilizamos, para isso, atividades lúdicas e motivantes, desmistificando-se 
o caráter de competição da ginástica para assim, realizar um trabalho 
prazeroso, explorando toda a habilidade natural que a criança possui, 
permitindo, dessa forma, uma prática gímnica significativa para os 
participantes da mesma. 

  

Titulo: Aprendendo LIBRAS 

Unidade Geral: ICNHS/Campus Sinop 

Coordenador: Fabiano César Cardoso - Docente 

Resumo: Esta ação de extensão visa oferecer à comunidade um curso de 
capacitação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) através de quatro 
módulos semestrais, abrangendo desde conceitos básicos (dois módulos) 
até intermediários (um módulo) e/ou avançados (um módulo). Durante o 
ano de 2009, serão oferecidos os cursos APRENDENDO LIBRAS: BÁSICO I, 
BÁSICO II e INTERMEDIÁRIO. 

  

Titulo: ANTROPOLOGIA ACÚSTICA 

Unidade Geral: ICNHS/Campus Sinop 

Coordenador: Tiago dos Santos Branco - Docente 



Resumo: O presente projeto de Extensão visa a construção do cabedal 
instrumentai dos discentes do Curso de Licenciatura em Ciências Naturais 
e Matemática (CLCNM), bem como proporcionar o contato com diversos 
segmentos culturais e históricos da sociedade local, que sendo formada 
de diferentes grupos étnicos, políticos e econômicos são presentes no 
imaginário e não só podem, mas devem contribuir com a sua formação 
de educadores. A apresentação de intervalos musicais possibilitará ao 
educando novas metodologias e técnicas, que viabilizarão e sustentarão 
suas atividades, virtualizando ações de interferência direta na 
aprendizagem, bem como caracterizando tais procedimentos como 
elementares a educação formal, este um desafio cultural.  

  

Titulo: Violão 2010/1 

Unidade Geral: IL 

Coordenador: Eda do Carmo Pereira Garcia - Docente 

Resumo: Curso de Violão desenvolvido para jovens e adultos (14 anos de idade em 
diante) iniciantes à técnica de execução instrumental.  

  

  

Titulo: Iniciação desportiva em esportes coletivos: basquetebol, voleibol. 

Unidade Geral: Pró-Reitoria - Campus Sinop 

Coordenador: Andreia Márcia Zattoni - Técnico Administrativo 

Resumo:  Projeto de “Escolinha de Iniciação Desportiva: basquetebol e voleibol” 
nasce da necessidade de se fazer presente o esporte no cotidiano de 
crianças e jovens, os quais de outra forma não teriam acesso e nem 
oportunidade de desenvolver seu talento esportivo.  A prática esportiva, 
principalmente no momento de autoconhecimento da adolescência, 
incentiva o espírito de solidariedade, de cooperação, ensina a enfrentar e 
conhecer os limites e capacidades individuais e também a confrontá-las 
em grupo. A disciplina e a dedicação necessárias à prática esportiva são 
aprendizados que serão utilizados em outras esferas para além da área 
esportiva e que possivelmente contribuirão para a formação do caráter 
destas crianças e adolescentes.  Compreendemos, dessa forma, que a 
iniciação desportiva constitui-se um laboratório para a vida, estando 
presentes no mundo esportivo muitos dos elementos que são 
necessários para uma existência cidadã, solidária, participativa e 
conscientemente competitiva. 

  

Titulo: Solos e Meio Ambiente 

Unidade Geral: ICAA/Campus Sinop 

Coordenador: Rogerio Alessandro Faria Machado - Docente 



Resumo: O projeto Solos e meio ambiente tem como objetivo capacitar 
professores de ensino  fundamental visando uma formação continuada 
na área de solos e meio ambiente. Serao realizados um curso com carga 
horaria de 60 hs, sendo a mesma dividida em três módulo: i) conhecendo 
a geologia, ii)entendo o solo e iii) propriedades dos solos e suas 
interrelações ambientais. No primeiro módulo, os professores realizarão 
um estudo da importância da geologia para a formação dos solos, 
enfocando os  principais tipos de minerais e os grupos de rochas mais 
importantes na formação dos solos tropiciais. No segundo módulo será 
realizado um estudo aprofundado do solo enfocando os fatores e 
processos de  formação dos solos tropicais sendo discutidas sua relação 
com a paisagem e ecossistemas. No terceiro módulo, será realizado um 
estudo das principais propriedades físicas e químicas do solo, e os 
professores  deverão desenvolver um serie de experimentos que 
constituírão uma experimentoteca que lhes servirá de auxílio em suas 
atividades didáticas, de modo que venham a propiciar uma melhoria no 
aprendizados dos  alunos do ensino fundamental e médio. 

  

Titulo: ÉTICA, GÊNERO E SEXUALIDADES NA EDUCAÇÃO (Cópia) 06-03-2010 
(Cópia) 07-03-2010 

Unidade Geral: ICHS/CUR 

Coordenador: Leonardo Lemos de Souza - Docente 

Resumo: O presente projeto de extensão tem como objetivo desenvolver 
atividades sócio-educativas e problematizadoras sobre os temas gênero e 
sexualidade em diferentes contextos que atendem  jovens e 
adolescentes (escola e universidade).   Tais atividades tem como 
propósito a construção de relações (entre alun@s e entre professor@s e 
alun@) éticas e democráticas atravessadas pelas diferenças de gênero e 
sexuais.  

  

Titulo: Escola de Iniciação a Jogos de tabuleiro 

Unidade Geral: Pró-Reitoria - Campus Sinop 

Coordenador: Andreia Márcia Zattoni - Técnico Administrativo 

Resumo:        Resumo da Proposta:  O projeto escola de Iniciação em Jogos de 
tabuleiro pretende incentivar a prática desportiva de jogos de tabuleiro, 
especialmente o xadrez e o jogo de damas,  a partir da iniciação e  do 
desenvolvimento de habilidades próprias de cada jogo. O público será 
selecionado a partir de faixas etárias definidas, porém permitindo a 
participação, ocasionalmente, de alunos  de faixa etária diversa, mas com 
o mesmo nível técnico.        

  

Titulo: Estudos curriculares mediados por projetos educativos em áreas verdes 
urbanas  

Unidade Geral: ICET 

Coordenador: Mariuce Campos de Moraes - Docente 



Resumo: No processo multifatorial de desenvolvimento da educação brasileira a 
qualificação de professores tem adquirido dupla função: a formação e a 
valorização de profissionais da docência. Neste sentido este projeto de 
extensão compreende-se como um vínculo entre o desenvolvimento 
profissional e uma formação teórico-metodológica interdisciplinar focada 
em currículos contextualizados pela realidade local.   A intenção é 
promover a qualificação de professores em metodologias interacionistas 
de ensino e atualização conceitual e legal. Sobretudo problematizada 
pela questão da urbanização do bairro e entorno onde a escola se 
localiza , bem  como, a sensibilização para as exigências legais e para os 
aspectos relevantes de conservação das condições de fluxo de massa e 
energia com levantamento de parâmetros físicos e químicos em áreas 
verdes previamente selecionadas.  O projeto deve se desenvolver de 
forma interinstitucional entre o departamento de Quimica da UFMT, 
através do LabPEQ e a Escola Estadual de Educação Básica Salim Felicio 
do bairro Parque Cuiabá - região sudoeste de Cuiabá, atendendo a alunos 
e professores da escola, bem como, a comunidade do bairro.  Serão 
desenvolvidas três etapas que se associam permanentemente no sentido 
da  qualificação, de 25 horas, mediada pela realização de estudos de 
campo pelos alunos do 9º ano do EF nesses ambientes.   

  

Titulo: Educação e assistência técnica para comunidades instaladas em áreas 
de risco geológico na cidade de Barra do Garças, MT. 

Unidade Geral: ICHS / CUA 

Coordenador: Silvio Cesar Oliveira Colturato - Docente 

Resumo: O presente projeto objetiva prestar serviços de educação e assistência 
técnica à comunidades que residem ou ocupam de outra forma as áreas 
de riscos geológicos na cidade de Barra do Garças, MT, incluindo áreas de 
encostas de morros e serras sujeitas à movimentação de massas 
(erosões, deslizamentos e desmoronamentos). Os serviços de educação e 
orientação a serem prestados objetivam instruir as pessoas destas 
comunidades à adotarem práticas de uso e ocupação dos solos que 
minimizem os riscos, seja diminuindo a probabilidade de ocorrência dos 
processos geológicos (erosões, deslizamentos e desmoronamentos) ou 
diminuindo os efeitos e consequências negativas em caso de ocorrência 
desses processos. O Projeto será desenvolvido em três etapas principais: 
1) Preparo da equipe e levantamentos preliminares: aulas e estudos 
dirigidos acerca dos processos geológicos e levantamentos de dados 
secundários; 2) Levantamento nas áreas de risco: diagnósticos dos meios 
antrópico e natural e avaliação de riscos; 3) Educação e assistência 
técnica às pessoas que ocupam as áreas de risco: visitas à todas as 
residências e outras formas de ocupação das áreas de riscos com 
distribuição de manual/cartilha sobre riscos geológicos e prestação de 
instrução com orientações específicas para cada forma de ocupação, 
especialmente àquelas com maior grau de risco. 

  

Titulo: Produzindo e Comunicando Matemática usando Blog´s 

Unidade Geral: ICET 

Coordenador: Sergio Antonio Wielewski - Docente 



Resumo: A finalidade desses Cursos de Extensão é auxiliar, seja Professores do 
Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública de Ensino, Alunos de duas 
Escolas Pilotos Estaduais de Cuiabá e Alunos do Curso de Licenciatura 
Plena em Matemátida da UFMT, a construir Bog´s  Matemáticos, visando 
propiciar um ambiente de maior interação entre os alunos e professores 
de Matemática e que tenha como finalidade promover tanto a 
construção de conhecimentos matemáticos como de comunicar esses 
conhecimentos, permitindo que estejam sempre em sintonia 
promovendo  com isso uma aprendizagem colaborativa e significativa. 

  

Titulo: Museu de anatomia animal da UFMT  

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Luanna Ferreira Fasanelo Gomes - Docente 

Resumo: O museu de anatomia animal é um rico acervo de esqueletos e peças 
anatômicas isoladas, cujo preparo utilizando técnicas especiais, ressalta 
as peculiaridades anatômicas de cada espécie animal. Ele permite a 
estudantes de qualquer fase do ensino a compreensão dos mecanismos 
evolutivos que as espécies sofrem pela seleção natural imposta pelo 
meio ambiente, bem como a vizualização das caracterísitcas ligadas a 
cadeia alimentar e aos hábitos alimentares. Isto constitui numa rica 
ferramenta para o ensino e para reflexão, incuntindo, em especial nos 
mais jovens, o respeito pelos animais e o sentimento de preservação da 
nossa fauna, cumprindo seu papel social. A título acadêmico, o museu 
serve de complemento ao ensino da anatomia para todos os cursos de 
biociências, o que o torna multidisciplinar. 

  

  

Titulo: LITOTECA 

Unidade Geral: ICHS / CUA 

Coordenador: Silvio Cesar Oliveira Colturato - Docente 

Resumo: O presente projeto tem como objetivo a criação de uma Litoteca (Lithos= 
rocha; + Teca= local de armazenamento), isto é, um local de reserva e 
coleção de rochas, minerais e fósseis, que possa atender as aulas teóricas 
e práticas de disciplinas dos cursos de graduação e pós-graduação do 
CUA/UFMT, mas especificamente, as disciplinas de Elementos de 
Geologia, Paleontologia e Fundamentos de Mineralogia, dos cursos de 
Ciências Biológicas, Geografia, Agronomia, Engenharia Civil e Química. O 
projeto será sdesenvolvido em três etapas: 1) preparação do espaço 
físico e das caixas para o acondicionamento das amostras de minerais, 
rochas e fósseis; 2) organização do acervo já existente no CUA/UFMT; e, 
3) ampliação do acervo. Nas duas últimas etapas, as amostras de 
minerais, rochas e fósseis serão catalogadas em Fichas Técnicas, as quais 
serão armazenadas em arquivo impresso e eletrônico que ficarão à 
disposição dos usuários do acervo. O acervo estará disponível também 
para o público externo à UFMT, incluindo pesquisadores de variadas 
instituições de ensino e pesquisa, como também à professores e alunos 
de escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio da região 
do vale do médio-Araguaia. 

  



Titulo: A Arte de Viver bem: A Dança na qualidade de vida dos profissionais da 
Rede Pública Estadual de Educação  2010 

Unidade Geral: CULTURA 

Coordenador: Silbene Correa Perassolo da Silva - Técnico Administrativo 

Resumo: A proposta visa oferecer atividades físicas regulares aos professores da 
Rede Pública Estadual de Educação e público interno da UFMT por meio 
da Dança, que entendemos contribuir significativamente para a melhoria 
da qualidade de vida desses profissionais, possibilitando resultados 
positivos na sua prática pedagógica diária. Com este projeto 
ampliaremos a ação extensionista da Escola de Artes junto aos 
profissionais da Rede Pública Estadual de Educação - SEDUC. Este projeto 
pretende oferecer uma educação corporal continuada por meio da dança 
como forma de redução de riscos à saúde do profissional da Rede Pública 
Estadual de Educação e do público interno da UFMT como uma ação 
preventiva adicional e de melhoria na qualidade de vida destes 
profissionais.                      

  

Titulo: Rede de Apoio à Educação Infantil: interfaces com a Psicologia, 
Pedagogia e Arquitetura 

Unidade Geral: IE 

Coordenador: Daniela Barros da Silva Freire Andrade - Docente 

Resumo: O projeto Rede de Colaboração em Educação Infantil: interfaces com a 
Psicologia, Pedagogia e Arquitetura encontra-se na segunda edição.   
Objetiva promover  formação em serviço de profissionais da Educação 
Infantil 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 pedagógica. A 
dimensão espacial preocupa-se com a qualidade  do espaço, sobretudo 
do berçário, já a dimensão pedagógica baseia-se na proposição da 
narrativa como instrumento de partilha e diferenciação que 
metodologicamente se apresenta segundo a técnica intitulada 'A caixa 
que conta o conto', proposta pelos  pesquisadores da Creche Carochinha 
(USP/Ribeirão Preto). Assume o desafio de, inicialmente, partilhar 
narrativas elaborados 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:  •Desenvolver processos 
de formação em serviço para educadores e assessores pedagógicos das 
creches  municipais de Cuiabá;  •Privilegiar a narrativa e a ludicidade, na 
sua articulação com o espaço, como elementos facilitadores do processo 
de desenvolvimento e aprendizagem infantil;   •Fortalecer representação 
da criança como sujeito que produz narrativas próprias.   

  

Titulo: Liga Acadêmica de Fisiologia Médica - LAF 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Gisele Lopes Bertolini - Docente 



Resumo: A liga pretende garantir aos ingressantes a oportunidade de revisar, 
discutir e ampliar seus conhecimentos na área de Fisiologia Médica, 
ciência fundamental para a formação de profissinais da área de saúde. 
Para tanto, temas da área serão discutidos pelo grupo de discentes 
envolvidos no projeto, sob a orientação e supervisão de docentes 
participantes do mesmo. A equipe envolvida também pretende 
dissseminar o conhecimento adquirido através da realização de palestras, 
cujos públicos alvo serão discentes de cursos de graduação da área de 
saúde e estudantes de ensino médio, com o objetivo de promover 
educação em sáude.    

  

Titulo: Perfil do consumo de leite e do queijo frescal no município de Sinop-MT 
(Cópia) 07-03-2010 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Claudineli Cássia Bueno da Rosa - Docente 

Resumo: O leite é um importante alimento devido às suas propriedades nutritivas 
e energéticas, fatores esses relevantes para considerá-lo um excelente 
meio de crescimento para a maioria dos microrganismos. O tratamento 
térmico do leite, tais como pasteurização e esterilização, é necessário a 
fim de eliminar os agentes patogênicos e deterioradores. O objetivo 
deste trabalho é estabelecer associações entre as características dos 
consumidores de leite e queijo frescal, enfocando na preferência pelo 
produto lácteo formal ou não, os motivos para essa preferência, o hábito 
de fervura do leite dentre os consumidores de produtos informais, o 
desconhecimento sobre as doenças transmitidas pelo leite e seus 
derivados e o significado dos selos dos Serviços de Inspeção (Federal, 
Estadual ou Municipal). Será realizado um levantamento utilizando-se um 
questionário, aplicado a consumidores de leite e queijo frescal em 
diferentes pontos do município de Sinop-MT, no período de abril de 2010 
a dezembro de 2010. Juntamente com o questionário será entregue ao 
entrevistado um informativo sobre a importância do consumo de 
produtos lácteos formais, visto que há vários relatos na literatura sobre 
casos de infecções e intoxicações alimentares causadas pelo consumo de 
leite sem tratamento térmico adequado e seus derivados.  

  

Titulo: XII Maratona de Matemática 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Eunice Candida Pereira Rodrigues - Docente 

Resumo: A XII Maratona de Matemática tem como público alvo os alunos do 
Ensino Fundamental e do Ensino Médio das Escolas Estaduais e 
Particulares. Trata-se de um evento que busca contribuir com o ensino-
aprendizagem. 

  

Titulo: Contadores de Histórias da UFMT/Sinop 

Unidade Geral: Pró-Reitoria - Campus Sinop 

Coordenador: Cíntia Lopes Branco - Técnico Administrativo 



Resumo: Os Contadores de Histórias da UFMT/Sinop tem como objetivo  levar arte 
e a literatura às crianças e demais públicos do município de uma forma 
lúdica.  Trabalhando temas variados que incluem meio ambiente, ética, 
convivência, arte, música e literatura.  A proposta se baseia na idéia de 
propiciar momentos de lazer diversificados, aproveitando para criar o 
hábito de valorizar as manifestações culturais e como maneira de formar 
platéia.  Além disso, Os Contadores de Histórias da UFMT/Sinop 
pretendem instigar o público com as apresentações de pequenas 
esquetes, que acontecerão em locais de grande circulação, sob o título 
de 'Intervenções Culturais Cotidianas' e com a 'Estátua Viva', formas de 
instigar a participação do público e prepará-los como  futuros 
espectadores das peças encenadas pelos diversos grupos do município. 

  

Titulo: Ações educativas em Ciências: construindo um trabalho colaborativo 

Unidade Geral: ICNHS/Campus Sinop 

Coordenador: Marco Aurelio Clemente GonÇalves - Docente 

Resumo: A presente proposta tem como foco principal promover o 
aperfeiçoamento de professores de Ciências para a Educação 
Fundamental do Município de Sinop, estado de Mato Grosso. Para tanto, 
devemos, primeiramente, atentar para significativos dados que 
sustentam, pelo menos em tese, nossa preocupação, tais como: 
entender o estado da arte da educação em Ciências no âmbito das 
escolas públicas municipais de SInop, no que diz respeito à formação dos 
docentes que ministram a disciplina de Ciências nestas escolas; 
compreender o aspecto curricular da referida disciplina, cujo caráter 
integrador tem missão impar na formação de um cidadão crítico-
participativo; definir estratégias que busquem viabilizar metodologias 
diferenciadas na forma de abordagem de determinados temas em 
Ciências para incrementar as praticas docentes em seu dia-a-dia, tanto 
do ponto de vista de aulas praticas como também de discussão de artigos 
científicos que abordam o contexto da história da Ciência e da própria 
formação de professores. 

  

Titulo: Revista acadêmica de Graduação em Letras Boca da Tribo  

Unidade Geral: IL 

Coordenador: Maria Rosa Petroni - Docente 



Resumo: Através da observação e análise da vivência acadêmica do Curso de 
Graduação em Letras, do Instituto de Linguagens (IL)/UFMT, notou-se a 
ausência de uma publicação que divulgue o trabalho científico e as 
criações literárias dos alunos de graduação. Dessa forma, reuniu-se um 
grupo de graduandos do Curso de Letras/IL/UFMT, no ano de 2008, que 
resolveu produzir uma Revista, de cunho científico/cultural, destinada à 
publicação de trabalhos inéditos, científicos e/ou artigos sobre o estado 
da arte (pesquisa bibliográfica), sem fins lucrativos. Os autores desses 
trabalhos poderão ser: alunos graduados até o período de um ano após 
sua formatura, sem vínculo com a pós-graduação; alunos do Curso de 
Graduação em Letras/IL/UFMT, nas 04 Habilitações (Literatura, Língua 
Inglesa, Língua Francesa, Língua Espanhola); alunos de Graduação em 
Letras dos demais campi da UFMT (Rondonópolis e Médio Araguaia);   
Alunos de Graduação em Letras de demais faculdades particulares ou 
federais e estaduais do Brasil, reconhecidas pelo MEC;   Convidados da 
Comissão Editorial (alunos da graduação ou pós-graduação, professores 
ativos ou aposentados, alunos graduados, pesquisadores, escritores e 
alunos de cursos afins, cujos trabalhos sejam submetidos à Comissão 
Editorial e aprovados para publicação).        

  

Titulo: Matemática Básica para Ciências Agronômicas 

Unidade Geral: ICET 

Coordenador: Elaynne Xavier Souza Araujo - Docente 

Resumo: Desenvolver um curso sobre Tópicos de Álgebra e Função real de variável 
real para aperfeiçoar os conhecimentos dos elementos de matemática 
básica, com o objetivo de proporcionar aos alunos melhor desempenho 
nas disciplinas da graduação que necessitam desses conteúdos. 

  

Titulo: (Re)Visitando a trigonometria 

Unidade Geral: ICET 

Coordenador: Luzia Aparecida Palaro - Docente 

Resumo: Trata-se de dois cursos de formação continuada para professores de 
matemática do ensino médio da rede pública de ensino sobre 
trigonometria. O curso tem por objetivo proporcionar aos professores 
cursistas momentos de reflexão sobre o processo de ensino e 
aprendizagem da matemática, com destaque ao conteúdo de 
trigonométria; refletir coletivamente sobre suas práticas pedagógicas no 
ensino da trigonometria;  vivenciar, depurar, aprimorar e se apropriar de 
diversificadas metodologias de ensino de trigonometria, ancorada nos 
aspectos psico-pedagógicos, sem negligenciar o domínio dos conceitos 
matemáticos específicos a serem ensinados; desenvolver um trabalho 
colaborativo que possibilite a reflexão sobre o campo trigonométrico e a 
buscar de estratégias eficientes para seu ensino.    

  

Titulo: Para compreender a Trigonometria do Ensino Básico 

Unidade Geral: ICET 

Coordenador: Gladys Denise Wielewski - Docente 



Resumo: Desenvolver um curso sobre trigonometria no triângulo retângulo e na 
circunferência bem como funções, equações e inequações 
trigonométricas para aperfeiçoar os conhecimentos básicos dos 
elementos de matemática para o Ensino Básico, com o objetivo de 
proporcionar aos alunos dos Cursos de Graduação e Engenharias, melhor 
desempenho nas disciplinas que necessitam desses conteúdos.  

  

Titulo: Programa Segundo Tempo 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Evando Carlos Moreira - Docente 

Resumo: Constituir um processo permanente de acompanhamento pedagógico e 
administrativo das ações desenvolvidas nos Núcleos do Programa 
Segundo Tempo do Ministério do Esporte.  Tal ação se desenvolve 
mediante uma parceira do Ministério do Esporte com a Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, que por estabelece contato com 
profissionais das universidades públicas brasileiras, bem como 
estudantes de pós-graduação, para que juntos possa acompanhar o 
desenvolvimento do Programa Segundo Tempo em nível nacional.As 
Equipes Colaboradoras, da quais participamos tem a função de:  - 
Assessoria Direta aos Coordenadores Gerais, Coordenadores  
Pedagógicos e Coordenadores de Núcleo;  - Análise dos Projetos 
Pedagógicos – por núcleo  - Visitas de Acompanhamento Pedagógico e 
Administrativo  - Plantão  - Capacitações 

  

Titulo: Curso de Auto Cad 2D para Engenharia Elétrica 

Unidade Geral: FAET 

Coordenador: Bismarck Castillo Carvalho - Docente 

Resumo: Trata-se de Curso que objetiva preparar e condicionar o aluno para a 
utilização do Auto Cad como ferramenta para a elaboração de projetos 
de engenharia, em seu módulo 2D. 

  

  

Titulo: Educação para a 3ª idade II 

Unidade Geral: ICHS/CUR 

Coordenador: Ney Iared Reynaldo - Docente 

Resumo: O módulo II 'Educação para a 3a Idade II' é parte integrante do Programa 
Universidade Aberta à Terceira, desenvolvido no NEATI/HIS/ICHS/CUR. 
Proposta que oportuniza aos alunos a participação em atividades 
culturais, educacionais, físicas e de lazer. Este módulo em forma de 
palestras é voltado para a educação e o bem estar dos participantes 
através de atividades físicas (yoga, dança e hidroterapia), seguidos de 
cursos diversos e oficinas de artesanato.  

  

Titulo: Mídias na Educação - Ciclo Intermediário - 3ª Oferta 

Unidade Geral: IE 

Coordenador: Heliete Martins Castilho Moreno - Docente 



Resumo: O Programa Mídias na Educação proposto e financiado pela Secretaria de 
Educação a Distância do MEC/FNDE é um programa de formação 
continuada para profissionais do ensino público com o objetivo de 
contribuir na produção acadêmica nas diversas mídias(televisão, rádio, 
informática e material impresso), de forma articulada à proposta 
pedagógica da instituição e à uma concepção interacionista de 
aprendizagem.   O programa está estruturado em ciclos e cada ciclo em 
módulos temáticos:   • ciclo básico - 120 horas;   • ciclo intermediário - 
60 horas;   • ciclo avançado - 360 horas.   O Ciclo Intermediário - 3ª 
oferta, objeto desta proposta ofertará 4 (quatro) módulos de 15 (quinze) 
horas cada um: TV e Vídeo, Rádio, Informática e Material Impresso. Os 
módilos são oferecidos on line, no ambiente e-proinfo, permitindo a 
interação constante entre os cursistas, entre cursistas e tutores, entre 
tutores e coordenações e entre cursistas e coordenações.  

  

Titulo: Idade Média no Cinema 

Unidade Geral: ICHS 

Coordenador: Leandro Duarte Rust - Docente 

Resumo: Este curso foi concebido como um espaço acadêmico de problematização 
e debate do ensino de História, especialmente da História Medieval, a 
partir do uso de produções cinematográficas. O desenvolvimento das 
atividades consistirá na realização de reuniões periódicas, coordenadas 
por um professor e pesquisador em História Medieval, para empreender 
a análise e a reflexão historiográfica sobre versões criadas pelo cinema 
para o passado medieval. Os fundamentos e especificidades da 
linguagem fílmica, a construção de discursos midiáticos sobre a relação 
entre passado e presente, a inserção das narrativas visuais nos contextos 
de produção do saber histórico, bem como a relevância dos filmes para a 
compreensão da realidade histórica serão os eixos de investigação que 
orientarão as sessões de debates distribuídas em encontros semanais. O 
objetivo a ser alcançado consiste em empreender um diálogo efetivo 
entre a pesquisa medievalística especilizada e as leituras 
cinematográficas do passado como forma de promover uma postura 
reflexiva sobre a produção e o ensino da História.       

  

Titulo: Oficina de Probabilidades e suas Aplicações 

Unidade Geral: ICET 

Coordenador: Marcia Fumi Mizoi - Docente 

Resumo: O objetivo deste projeto é oferecer aos professores do ensino médio de 
Cuiabá o aprimoramento e enriquecimento do conhecimento sobre os 
principais conceitos de Probabilidade de forma lúdica. Não visamos 
abordar o tema na forma clássica com excessivo formalismo, mas sim 
apresentar propostas de atividades que desenvolvam o raciocínio 
probabilístico e criem o interesse no aprendizado. As atividades serão 
desenvolvidas em sala de aula e em laboratórios de computação, de 
forma a propiciar a construção de um conhecimento probabilístico mais 
sólido e profundo. Todas as atividades propostas serão selecionadas a 
partir de trabalhos científicos que abordem a temática do ensino de 
Probabilidade.    

  



Titulo: Grupo de Estudos Linguisticos e Gramaticais da Língua Brasiliera de 
Sinais/LIBRAS 

Unidade Geral: IL 

Coordenador: Anderson Simão Duarte - Docente 

Resumo: Grupo de Estudos linguisticos e gramaticas da Língua Brasileira de Sinais -
LIBRAS.  Grupo este estará se reunindo com o propósito de buscar 
conhecimentos no campo educacional na esfera educação inclusiva. 
Logo, os membros do grupo formarão pequenos grupos de estudos em 
suas respectivas unidades educacionais. 

  

Titulo: Formação Continuada de Profissionais da Educação: compromisso e 
reflexão no processo ensino-aprendizagem 

Unidade Geral: IB 

Coordenador: Antonio Carlos Hidalgo Geraldo - Docente 

Resumo: Projeto de formação continuada de profissionais da educação básica da 
rede estadual de educação, em consonância com as diretrizes da 
educação brasileira e com o projeto político pedagógico da escola, 
contemplando a melhoria da qualidade do processo ensino-
aprendizagem e o desenvolvimento do projeto politico pedagogico da 
escola. Os temas abordados são:1) Diretrizes Curriculares para o Ensino 
Médio: repensando o PPP da escola; 2) Saúde, Sexualidade, Meio 
Ambiente e Qualidade de Vida, na Formação dos Jovens; 3) Legislação e 
História da Educação no Brasil; 4) Interdisciplinaridade, Ciências Exatas, 
Linguagens e Ciências Sociais: temas geradores e práticas pedagógicas 
significativas. Com um total de 240 horas de trabalho presencial, sendo 
60 horas para cada tema, no período de março a outubro de 2010. 
Desenvolvido da Escola Estadual André Avelino Ribeiro, CPA I, Cuiabá-
MT.  

  

Titulo: Geoquímica Avançada 

Unidade Geral: ICET 

Coordenador: Ana Cláudia Dantas da Costa - Docente 

Resumo: Este curso de extensão tem como objetivo auxiliar e ampliar os 
conhecimentos dos alunos de graduação no que tange a geoquímica de 
rochas ou litogeoquímica. Para tanto serão abordados os temas: 
processos geoquímicos magmáticos; diagramas de variação e a 
caracterização do magmatismo; os elementos terras raras e sua 
importância no estudo de séries magmáticas; diagramas discriminantes 
de ambientes; coleta e processamento de dados químicos; amostragem e 
técnicas analíticas. Além destes, a utilização de softwares para 
qualificação de dados geoquímicos. 

  

Titulo: III Encontro Regional dos Estudantes de História 

Unidade Geral: ICHS 

Coordenador: Leonice Aparecida de Fátima Alves - Docente 



Resumo: o III EREH é  um evento para agregar estudantes de história de todo o 
Centro Oeste, onde estes iram discutir e deliberar sobre assuntos 
pertinentes a formação do profissional de história. o III EREH vem com o 
tema NOVO HISTORIADOR: CIENTISTA DE POUCOS E PROFESSOR DE 
MUITOS? 

  

Titulo: Inseto: Seu domínio etnozoológico pelos moradores e estudantes de 
Sinop, MT. 

Unidade Geral: ICNHS/Campus Sinop 

Coordenador: Marliton Rocha Barreto - Docente 

Resumo: Este trabalho de extensão objetiva identificar e interpretar a percepção 
entomológica de alunos, professores e moradores no município de Sinop, 
MT. Entrevistas semi-estruturadas serão realizadas com alunos e 
professores dos ensinos fundamental, médio e Educação de Jovens. 
Visando verificar qual a  percepção dada aos insetos e outros 
invertebrados de importância na saúde publica. 

  

Titulo: Conexões de Saberes 

Unidade Geral: PROCEV 

Coordenador: Mírian Toshiko Sewo - Docente 

Resumo: O Conexões de Saberes: diálogos entre a universidade e as comunidades 
populares é um programa desenvolvido pelo Ministério da Educação, 
através da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade – SECAD/MEC, junto a Instituições Federais de Ensino 
Superior – IFES. O Programa consiste no desenvolvimento de ações que 
concorram sinergicamente para a construção de duas frentes de 
transformação da realidade: uma, em torno do fortalecimento dos 
vínculos entre as instituições acadêmicas e as comunidades populares e, 
outra, da melhoria das condições que contribuem para que estudantes 
universitários de origem popular vivenciem uma permanência qualificada 
nos cursos  de graduação das universidades públicas brasileiras, 
ressaltando a perspectiva de continuidade da trajetória acadêmica em 
cursos de pós graduação.      

  

  

  

  

Titulo: Educação e diversidade: ressignificando saberes e vivências na 
educação em Mato Grosso. 

Unidade Geral: ICHS 

Coordenador: Vera Lucia Bertoline - Docente 



Resumo: Trata-se de um projeto voltado para a qualificação de professores/as e 
gestores/as da rede básica de ensino do Estado de Mato Grosso, cujo 
foco consiste em trabalhar a educação na perspectiva da cultura do 
reconhecimento da diversidade sexual, o enfrentamento ao sexismo e a 
homofobia. A proposta, a ser realizada em parceria com a Secretaria de 
Educação do Estado, organizações da sociedade civil e sindicato dos 
trabalhadores da educação, visa atender aproximadamente 700 
professores/as da rede básica de ensino de Mato Grosso nos diversos 
pólos político-administrativos.  

  

Titulo: Contemporaneidade:  Horizontes e Perspectivas do Ensino Superior e 
do Mercado de Trabalho  

Unidade Geral: ICHS 

Coordenador: Alair Suzeti da Silveira - Docente 

Resumo: DIA 09/03/2010: PALESTRA SOBRE PÓS-MODERNIDADE: GLOBALIZAÇÃO 
DA CRISE E MARGINALIZAÇÃO DAS LUTAS SOCIAIS - PROF. DR. VALÉRIO 
ARCARY - CEFET/SP    DIA 10/03/2010: PALESTRA SOBRE CIENTISTA 
SOCIAL: PERSPECTIVAS PARA O MERCADO DE TRABALHO E ÉTICA NA 
PROFISSÃO - PROFA. DRA. SIRLEI SILVEIRA E PROFA. MS. ALAIR SILVEIRA - 
UFMT    DIA 11/03/2010: PALESTRA SOBRE UNIVERSIDADE E 
PRECARIZAÇÃO: A CRISE MUNDIAL E SEUS REFLEXOS NA EDUCAÇÃO 
SUPERIOR - PROFA. DRA. VERA JACOB - UFPA    DIA 12/03/2010: 
PALESTRA SOBRE LUTAS E MOVIMENTOS SOCIAIS: MOVIMENTO 
ESTUDANTIL EM TEMPOS DE CRISE DO CAPITAL - ACADÊMICOS DAIANE 
RENNER, LUANA SOUTOS E FELIPE TORQUATO - UFMT    LOCAL: 
AUDITÓRIO DA ADUFMAT    HORÁRIO: 19H00   

  

Titulo: Oficina de Técnicas de Pesquisa Científica 

Unidade Geral: ICHS 

Coordenador: Nely Tocantins -  

Resumo: Aprimorar o conhecimento sobre os elementos essenciais para o 
desenvolvimento da pesquisa científica em diversas áreas de construção 
na produção dos diferentes segmentos existentes nos cursos de 
Geografia e diferentes propostas de como fazer os trabalhos cientifícos, 
com o ensino e método a que cada docente utiliza em suas técnicas de 
pesquisa, proporcionando aos acadêmicos utilizar a melhor ferramenta 
para sua pesquisa, sabendo articular seus métodos de uma melhor forma 
possível. 

  

Titulo: XVI SEMANA DE MINICURSOS DAS PRÁTICAS DE ENSINO DE QUÍMICA 
DA UFMT E I SEMANA DE MINICURSOS DA HISTÓRIA E FILOSOFIA DA 
QUÍMICA DA UFMT 

Unidade Geral: ICET 

Coordenador: Marcel Thiago Damasceno Ribeiro - Docente 



Resumo: A Semana de minicursos é desenvolvida em todos os semestres e 
constituem uma das etapas da formação do professor de Química do 
curso de Licenciatura Plena em Química da UFMT. Estes fazem parte das 
atividades educacionais normais das disciplinas de Prática de Ensino de 
Química. Visam estimular o futuro professor de Química na construção 
de materiais didático-pedagógicos. Cada discente é orientado a construir 
um minicurso onde predomine a “construção de conceitos”.  Estas 
atividades vêm sendo realizadas com grande sucesso trazendo para 
dentro da universidade um número significativo de alunos do ensino 
fundamental e médio como participantes nestes minicursos.  Neste 
semestre os discentes das Práticas de Ensino de Química I, II e III estarão 
desenvolvendo minicursos relacionados a conceitos de Química e 
dirigidos aos alunos do ensino médio.Já a I Semana de Minicurso da 
História e Filosofia da Química,  pretende-se valorizar o fator histórico da 
construção dessa Ciência e mostrar a relação entre Ciência, Tecnologia, 
Sociedade e Meio Ambiente - CTSA.    Visando divulgar e oficializar uma 
ação que já vem sendo praticada é que estamos apresentando este 
projeto de extensão, tendo em vista também ser esta atividade em 
extensão das atividades desenvolvidas pela Área de Ensino de Química a 
esta Pró-Reitoria.   

  

Titulo: Introdução a Algoritmos 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Mara Andrea Dota - Docente 

Resumo: O presente curso de extensão tem o objetivo de capacitar os 
participantes em conceitos de lógica de programação e algoritmos. 

  

Titulo: SEJA AMIGO DA SUA VOZ: Semana Nacional da Voz 

Unidade Geral: CULTURA 

Coordenador: Silbene Correa Perassolo da Silva - Técnico Administrativo 

Resumo: Pensando em conscientizar cada vez mais um número maior de pessoas é 
que foi criado o Dia Mundial da Voz e a Semana Nacional da Voz. Com o 
mesmo objetivo de prevenir e conscientizar é que o projeto SEJA AMIGO 
DA SUA VOZ foi criado dando continuidade ao evento do ano passado em 
que foram realizadas palestras e avaliação vocal. Os participantes 
avaliados em quem foram detectados problemas vocais, os mesmos 
receberam encaminhamento e tratamento fonoterápico na Instituição 
parceira UNIVAG. O mesmo procedimento será realizado e com maior 
abrangência. Palestras sobre saúde, patologias, exercícios e mudanças 
vocais, oficina de técnica vocal e canto, triagens vocais com 
encaminhamento  e apresentações poético-musicais acontecerão do 
primeiro ao último dia. 

  

Titulo: Grupo de Teatro 'FAZENDO ARTES'  

Unidade Geral: ICHS / CUA 

Coordenador: Maria Claudino da Silva Brito - Docente 



Resumo: ESSE PROJETO VISA INCENTIVAR A INCLUSÃO DE GRUPOS DE TEATROS 
NAS ESCOLAS, E COMPREENDER OS BENEFÍCIOS QUE O TEATRO PODE 
TRAZER AOS DISCENTES. TEMOS POR OBJETIVO MOSTRAR QUE O 
TEATRO PODE SER UMA DISCIPLINA PEDAGÓGICA, QUE COMO TODA 
ARTE, AO SER PRATICADA ENSINA VALORES ÉTICOS DE CIDADANIA 
INDISPENSÁVEIS PARA A FORMAÇÃO DO CARÁTER DAS PESSOAS. 

  

Titulo: LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO - 
MÓDULO 1 

Unidade Geral: IE 

Coordenador: Candida Soares da Costa - Docente 

Resumo: Muitos estudantes têm vivenciado todo um processo escolar sem 
experienciar práticas efetivas de Leitura e de escrita. Mediante um curso 
de leitura e produção de textos, pretende-se subsidiar estudantes de 
graduação em Pedagogia à superação de problemáticas decorrentes 
dessa realidade. Portanto, pretende-se, mediante a realização desse 
curso, possibilitar aos alunos desenvolver, adequadamente, habilidades 
leitoras e escritoras de textos acadêmico-científicos. Ao todo serão 
disponibilizadas 30 (trinta) vagas. As inscrições poderão ser feitas, 
diretamente, no Instituto de Educação da UFMT, na secretaria da 
coordenação do curso de Pedagogia. 

  

Titulo: Ciclo de Oficinas para Atualização de Professores de Matemática: o uso 
de múltiplas mídias  em sala de aula. 

Unidade Geral: ICET / CUA 

Coordenador: Admur Severino Pamplona - Docente 

Resumo: Será realizado um ciclo de oficinas nas quais apresentaremos e 
discutiremos situações didáticas para o ensino/aprendizagem de tópicos 
de matemática. Na ocasião, serão construídos material 
didático/pedagógico. 

  

Titulo: X Encontro Regional Centro Oeste da ABEM e Seminário de Práticas de 
Ensino de Música 2010  

Unidade Geral: IL 

Coordenador: Taís Helena Palhares - Docente 



Resumo: O X Encontro Regional Centro Oeste da ABEM  acontecerá nos dias 5 e 6 
de agosto de 2010 em Sinop - MT e terá como tema “Políticas públicas 
em educação musical: dimensões culturais, educacionais e formativas”. O 
foco dos debates serão as diferentes formas de realizar políticas nos 
diversos sistemas de educação musical da região Centro Oeste, 
concebidas como redes de conhecimentos, de divulgação e de 
estratégias ou táticas para a efetivação de uma educação na música e 
através da música.   O Curso de Licenciatura em Música da Universidade 
Federal de Mato Grosso campus Cuiabá promoverá, concomitante, o 
Seminário de Práticas de Ensino de Música 2010, atividade obrigatória do 
referido curso de graduação, que possibilita anualmente aos profissionais 
e estudantes atuantes nesse campo uma oportunidade ímpar de 
divulgar, debater, refletir e avaliar seus trabalhos garantindo, com isso, a 
qualidade da formação em educação musical para o estado de Mato 
Grosso.  Nesses dois dias de discussões, mini-cursos, apresentações de 
trabalhos científicos e realizações musicais pretendem-se, também, 
iniciar as discussões na região Norte de Mato Grosso sobre a obediência 
da Lei 11.769, que torna obrigatório o ensino de música nas escolas de 
Educação Básica.   

  

Titulo: Curso de Finanças Pessoais 

Unidade Geral: ICHS/CUR 

Coordenador: Fabio Nobuo Nishimura - Docente 

Resumo: O Curso de Finanças Pessoais tem o objetivo de oferecer ao público 
interessado conhecimentos básicos de orçamento e planejamento das 
finanças domésticas, provocando no participante do curso o modo de 
pensar financeiro.  

  

Titulo: Exposição Estação Ciência da Usp no Araguaia  

Unidade Geral: IUNIAraguaia 

Coordenador: Rosângela Borges Pereira - Docente 

Resumo: A Exposição Itinerante Estação Ciência da UsP no Médio Araguaia 
colocará à disposição do grande público, sobretudo crianças e jovens em 
idade escolar, vários experimentos que abordam grandes temas da física 
e astronomia de modo lúdico e interativo. Entre estes citamos painéis de 
transformações de energia, concha acústica e o planetário móvel. Além 
disso haverá painéis sobre as Ciências Física no Brasil e os Aspectos 
Científicos das Viagens Espaciais, entre outros. Essa exposição é 
reconhecida nacionalmente por realizar cursos, eventos e outras 
atividades, com o objetivo de popularizar a ciência e promover a 
educação científica de forma lúdica e prazerosa.   Para receber os 
visitantes, contaremos com uma equipe de monitores, discentes e 
docentes do curso de licenciatura em física, que auxiliarão na execução 
dos experimentos, fornecendo informações conceituais e técnicas e 
esclarecendo dúvidas sobre os experimentos expostos. Esse atendimento 
levará em consideração as particularidades de cada tipo de público: 
crianças, jovens, educadores, leigos, propiciando o melhor proveito para 
cada necessidade. As visitas orientadas de turmas escolares será 
incentivada e apoiada.           

  



  

Titulo: Informática e Cidadania para crianças hospitalizadas 

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Rosa Lucia Rocha Ribeiro - Docente 

Resumo: O Projeto é desenvolvido desde 2004 na Pediatria do HUJM. Já está 
consolidado e vem sendo avaliado por meio de pesquisas que reforçam 
os seus benefícios para a criança hospitalizada no HUJM: melhoram o 
ambiente, torna a criança mais alegre, mais receptiva à equipe e colabora 
com o tratamento. É desenvolvido na sala de recreação da Pediatria do 
HUJM onde estão instalados 5 computadores conectados à internet e 
uma impressora. Será mantida a metodologia já aplicada desde 2004, 
com o desenvolvimento de atividades de informática e cidadania junto às 
crianças pelo menos 4 vezes por semana. Cada encontro deve oferecer 
um aprendizado de uma ferramenta computacional, aliada a um 
conteúdo que favoreça à formação para a cidadania da criança. Como 
exemplo, têm sido aplicados temas como: meio ambiente, valores, 
direitos da criança, prevenção de doenças, entre outros. Anualmente há 
captação de educadores e voluntários, bem como a formação destes 
para atuarem com as crianças por meio de uma oficina de informatica e 
cidadania, na qual os educadores são preparados segundo os referenciais 
teóricos do projeto, bem como orientados em como planejar suas 
atividades de modo a agregar a informática aos conteúdos.  

  

Titulo: I Encontro de literaturas Hispânicaos, Brasileira e Portuguesa 

Unidade Geral: IL 

Coordenador: Rhina Landos Martínez André - Docente 

Resumo: O Encontro de Literatura Hispânica, Portuguesa e Brasileira pretende 
reunir professores e estudantes do curso de Graduação em Letras, do 
Programa de Mestrado em Estudos de Linguagem – MeEL e os 
professores e alunos dos cursos de Extensão do Instituto de Linguagens – 
IL , em suas diferentes especialidades e intercambiar experiências 
acadêmicas  do dia a dia para encontrar suas semelhanças e  diferenças 
nos grandes campos da literatura e o ejercício lúdico das línguas 
estrangeiras modernas: inglês, francês e espanhol e na língua materna – 
o português na repreentação estética da realidade social.    È necessário 
conhecer mais de perto as razões históricas e as variáveis de tipo político 
y cultural que incidiram na formação dos grandes universos literarios, 
bem como entender as grandes temáticas de representação  para 
aproximá-las ou diferenciá-las.     

  

Titulo: Semana de Letras - Linguagem e Educação: Olhares Tranversais 

Unidade Geral: ICHS / CUA 

Coordenador: Cristina Batista de Araújo - Docente 



Resumo: A Semana de Letras é um evento realizado anualmente pela 
Coordenação do Curso de Letras do Campus Universitário do Araguaia da 
UFMT que tem por objetivo proporcionar um espaço de discussões sobre 
os estudos da linguagem, do discurso e da práxis educacional por meio 
de palestras, debates, comunicações, minicursos, painéis e atividades 
culturais. Esse evento prevê a integração de estudantes de graduação e 
pós-graduação, de pesquisadores dessa instituição e outras IES, de 
profissionais da Educação Básica para que possam socializar suas 
pesquisas e refletir sobre o papel social da ação científica. Espera-se, 
portanto, que a Semana de Letras promova o intercâmbio de saberes, a 
interação sócio-acadêmica e o impacto nas ações concretas realizadas 
pelos participantes nos diferentes âmbitos de produção cultural do Vale 
do Araguaia. 

  

Titulo: Palestra Ensinar filosofia: entre o universalismo da tradição e a 
pluralidade local das escolas e seus sujeitos 

Unidade Geral: ICHS 

Coordenador: Maria Cristina Theobaldo - Docente 

Resumo: A palestra proposta visa discutir aspectos curriculares e metodológicos 
relacionados ao ensino da Filosofia na educação básica.  

  

Titulo: Cursos de inclusão digital  

Unidade Geral: ICET / CUA 

Coordenador: Livia Lopes Azevedo - Docente 

Resumo: Esta ação de extensão é composta de vários cursos de tecnologia de 
informação visando a inclusão digital de pessoas com pouco ou nenhum 
acesso a informação e a equipamentos de informática.  A proposta dos 
cursos é o oferecimento de informação básica e avançada de 
ferramentas de escritório, utilizando ferramentas de acesso livre.  O 
principal público da proposta são os acadêmicos da UFMT, 
preferencialmente, bolsistas da Pró-reitoria de Cultura, Extensão e 
Vivência. Essa opção se dá pelo fato desses alunos atuarem junto a vários 
órgãos da universidade e não apresentarem desenvoltura com essas 
ferramentas, o que dificulta o seu desempenho nas atividades para os 
quais foram designados e tomada de tempo dos técnicos administrativos 
responsáveis pela sua supervisão. Além disso, o conhecimento dessas 
ferramentas são imprescindíveis para a realização de trabalhos 
acadêmicos e inserção no setor profissional, independente de área de 
formação.  As vagas reservadas para os técnicos administrativos tem 
como objetivo qualificá-los no uso de ferramentas livres, atualmente 
adotadas pela instituição.   Para os docentes da rede pública e 
comunidade em geral, o objetivo é difundir o uso de ferramentas livres, 
proporcionando lhes a formação e qualificação digital. 

  

Titulo: Riscos Geológicos 

Unidade Geral: ICHS / CUA 

Coordenador: Silvio Cesar Oliveira Colturato - Docente 



Resumo: A presente proposta consiste na formalização da realização de um Curso 
de Extensão intitulado 'Riscos Geológicos', com carga horária de 30 
horas, destinados a um público diversificado entre discentes e ténicos da 
Universidade Federal de Mato Grosso, bem como da comunidade 
externa.  O curso versará sobre temas associados aos riscos geológicos, 
incluindo aspectos conceituais, de classificação dos riscos, de procesos 
geológicos de ocorrências nas cidades brasileiras, e análise e 
gerenciamento de riscos. Será complementado com a discussão sobre o 
tema de dinâmica de ocupação das cidades. Prevê-se sua realização com 
carga horária teórica de 12 horas e carga horária de exercícios práticos 
de 28 horas. Os exercícios práticos serão realizados pelos participantes 
do curso sob a orientação dos professores ministrantes e responsáveis 
pelo curso. 

  

Titulo: Projeto de Extensão - Francês - IL 

Unidade Geral: IL 

Coordenador: Marta Maria Covezzi - Docente 

Resumo: Curso de Língua Francesa para jovens e adultos (a partir de 17 anos), 
nível básico.  

  

Titulo: Mecânica Itinerante  

Unidade Geral: ICAA/Campus Sinop 

Coordenador: Mariana Peres de Lima - Docente 

Resumo: O projeto 'Mecânica Itinerante' é uma nova proposta metodologica para 
desenvolvimento de atividades de educação técnica de jovens e adultos 
para a região de Sinop.   No treinamento serão utilizados conceitos 
desenvolvidos na “educação no campo”. Nessa metodologia os conceitos 
e as tecnologias sobre como trabalhar as máquinas, manufaturar os 
produtos e agregar valor aos mesmos serão elencados e desenvolvidos 
pelos próprios sujeitos objetos do treinamento. Portanto, o 
desenvolvimento não será feito sem o sujeito, sem respeitar suas 
especificidades, eles serão protagonistas do seu próprio crescimento 
técnico e cultural.  Nesse contexto o pretendente é trabalhar temas de 
acordo com o público-alvo de cada local, que serão vinculados à assuntos 
de importância para a sustentabilidade tanto do setor de base florestal e 
agrícola quanto para a capacitação intelectual de seus participantes.  Os 
treinamentos e capacitações serão realizados pelos discentes e docentes 
da Engenharia Florestal da UFMT de Sinop que o farão por meio de 
oficinas sobre métodos alternativos e de baixo custo de produção.  As 
oficinas irão abranger as seguintes temáticas:  - Capacitação técnica de 
jovens e adultos em temas referentes a educação no campo;  - 
Motosserras: mecânica,manutenção, utilização e legislação;  - Ergonomia 
e Segurança do trabalhador em atividades de exploração florestal. 

  

Titulo: O Laboratório de Ensino e as Mídias na Formação de Professores de 
Matemática 

Unidade Geral: ICET / CUA 

Coordenador: Wanderleya Nara Gonçalves Costa - Docente 



Resumo: Recentes pesquisas no campo da Educação Matemática apontam várias 
possibilidades para realização de um ensino investigativo, experimental e 
problematizador. Entretanto, as avaliações educacionais têm mostrado o 
fraco desempenho dos estudantes, relacionado a um ensino 
excessivamente formal e descontextualizado da disciplina. Face a essa 
conjuntura, temos desenvolvido, no Laboratório de Ensino, ações junto à 
Licenciatura do CUA/UFMT, na formação continuada de professores e 
também junto a alunos do ensino básico. Nelas, buscamos articular 
teoria e prática, formação continuada e formação inicial, contemplando 
tanto conhecimentos específicos de matemática quanto a formação 
didático–pedagógica, constituindo espaços para criação de 
conhecimentos, debates e troca de experiências. Esse projeto dá 
continuidade e amplia essa ação ao oferecer minicursos, oficinas e 
acompamhamento constante a professores do ensino básico de modo a 
difundir os conhecimentos gerados nas pesquisas que realizamos, 
especialmente sobre o uso de múltiplas mídias no ensino de matemática. 
Por meio dele, estaremos divulgando conhecimentos relacionados à 
estratégias e a materiais didáticos para o ensino de matemática, que são 
(re)criados no Laboratório de Ensino pela equipe. A parceria firmada com 
formadores do Centro de Formação e Atualiazação de Professores 
(CEFAPRO/BG) ampliará nossas ações, permitindo-nos atender 
professores de matemática de dezoito municípios. 

  

Titulo: Museu de Anatomia Animal - Ciência para todos 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Luanna Ferreira Fasanelo Gomes - Docente 

Resumo: O museu de anatomia animal é um rico acervo de esqueletos e peças 
anatômicas isoladas, cujo preparo utilizando técnicas especiais, ressalta 
as peculiaridades anatômicas de cada espécie animal. Ele permite a 
estudantes de qualquer fase do ensino a compreensão dos mecanismos 
evolutivos que as espécies sofrem pela seleção natural imposta pelo 
meio ambiente, bem como a vizualização das caracterísitcas ligadas a 
cadeia alimentar e aos hábitos alimentares. Isto constitui numa rica 
ferramenta para o ensino e para reflexão, incutindo, em especial nos 
mais jovens, o respeito pelos animais e o sentimento de preservação da 
nossa fauna, cumprindo seu papel social. A título acadêmico, o museu 
serve de complemento ao ensino da anatomia para todos os cursos de 
biociências, o que o torna multidisciplinar. 

  

Titulo: Gramsci e a filosofia da práxis 

Unidade Geral: ICHS 

Coordenador: Liliane Capilé Charbel Novais - Docente 



Resumo: Mini-Curso:     Gramsci e a filosofia da práxis    O objetivo deste curso é 
oferecer uma visão avançada de conjunto da filosofia política de Antonio 
Gramsci por meio da análise de seu método, de universo categorial, 
expondo a sua gênese e contexto histórico.      Ementa    Abordagem da 
teoria política marxista, suas vertentes, suas elaborações mais 
importantes e que guardam atualidade, realçando as formulações que 
destacam o protagonismo dos trabalhadores.         Prgramação     Unidade 
I: a formação intelectual de Gramsci e a experiência dos conselhos de 
fábrica.      Unidade II: Gramsci como dirigente político    Unidade III: a 
cisão da práxis - Gramsci e os Cadernos do cárcere    Unidade IV: filosofia 
e política     Unidade V: trabalho, política e emancipação.                     

  

Titulo: Ciclo de ações voltadas para a articulação entre a formação inicial e 
continuada de professores de matemática. 

Unidade Geral: ICET / CUA 

Coordenador: Wanderleya Nara Gonçalves Costa - Docente 

Resumo: A ideia-eixo da proposta é a de que o Estágio Supervisionado deve ser 
vinculado à formação permanente dos professores das escolas-campo, 
como espaço de articulação e interlocução entre a instituição formadora 
e os sujeitos envolvidos no processo, no sentido de diminuir a distância 
entre os conhecimentos teóricos e o trabalho prático do dia-a-dia da 
escola. Também estão presentes as ideias de que o espaço educativo não 
se resume à escola e que a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão deve fazer parte desse momento da formação do graduando. 
Em vista disso, esse projeto refere-se ao cumprimento de ações tais 
como preparação e execução de oficinas e mostras de matemática bem 
como de materiais de ensino desta disciplina, aulas se reforço, adaptação 
de materiais para pessoas com necessidades educativas especiais, dentre 
outros.  

  

Titulo: Curso de Dança de Salão - Barra do Garças 2010 

Unidade Geral: CULTURA 

Coordenador: Silbene Correa Perassolo da Silva - Técnico Administrativo 

Resumo: O curso oferece um trabalho de exploração das possibilidades da Dança 
de Salão. Manifestação artística como forma de conhecimento que 
envolve a intuição, a emoção, a imaginação e a capacidade de 
comunicação, assim como o uso da memória, da interpretação, da 
análise, da síntese e da avaliação crítica. Seus gêneros, estilos e ritmos 
serão desenvolvidos da seguinte forma:     MÓDULO - Iniciantes  Forró, 
Bolero,  Sertanejo Univertário, Rasta Pé e Zouk.                   

  

Titulo: INFORMÁTICA BÁSICA E EDUCATIVA - Vila Operária 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Mara Andrea Dota - Docente 



Resumo: Este curso de extensão visa capacitar os professores e alunos da Escola 
Estadual “São José Operário” nos recursos da Informática para melhorar 
o processo de ensino-aprendizagem de suas disciplinas. Visa tambem 
capacitar os alunos da escola na utilzação do computador como 
ferramenta auxiliar em seus estudos e trabalhos escolares. É uma 
parceria do curso de Licenciatura em Informatica com a Escola Estadual 
“São José Operário” . 

  

Titulo: Implantação do LEMA-COOP: Laboratório de Matemática na Escola 
Cooperativa Interativa  

Unidade Geral: ICET / CUA 

Coordenador: Marcia Dias de Alencar Lima - Docente 

Resumo: A Matemática é sempre vista como uma disciplina muito difícil, na 
maioria das vezes o seu aprendizado se dá através de tentativas 
exaustivas, o que leva ao distanciamento da maioria dos alunos. A 
estimulação pela busca de soluções é uma forma de despertar o 
interesse dos alunos.  A implantação de um Laboratório de Matemática 
numa escola de formação básica permite que este estímulo ocorra de 
forma descontraída e lúdica.   Partindo desses pressupostos e 
considerando de suma importância a melhoria da qualidade do ensino 
básico, este projeto visa a implantação do laboratório de matemática, 
LEMA-COOP, na Escola Comunitária de Educação Básica “Interativa”, 
mantida pela Cooperativa de Ensino do Médio Araguaia.   A equipe de 
implantação do LEMA-COOP será formada por professores e alunos da 
escola parceira e da UFMT.   Para a execução do projeto serão realizadas 
reuniões com a equipe de implantação, o oferecimento de oficinas para 
alunos do ensino fundamental da escola parceira, fechando com uma 
mostra das atividades desenvolvidas apresentadas no 'Dia de 
Matemática' onde serão convidados toda a comunidade acadêmica da 
escola parceira juntamente com seus familiares.    Todas as atividades 
serão desenvolvidas nas dependências da escola parceira, sendo que a 
participação dos alunos será incentivada, porém espontânea.          

  

Titulo: 7ª Escola Mato-Grossense de Física   

Unidade Geral: IF 

Coordenador: Harold Socrates Blas Achic - Docente 



Resumo: A Escola Mato-Grossense de Física vem sendo realizada anualmente no 
mes de outubro. Apresenta um panorama das pesquisas  em Física 
desenvolvidas atualmente nas instituições de ensino e pesquisa de 
outros Estados e, em especial, no Estado de Mato Grosso. Este ano o 
evento contará com a participação de pesquisadores de renome nacional 
e internacional, além de pesquisadores locais que vêm contribuindo 
significativamente para o desenvolvimento científico de Mato Grosso. A 
escola será organizada com sete mini-cursos, contemplando as áreas de 
Física Matemática e Teoria de Campos (3 mini-cursos) e Física da Matéria 
Condensada (experimental e teorica, 2 mini-cursos cada), além da 
apresentação de seminários (por parte dos pesquisadores convidados) e 
trabalhos em painéis apresentado por estudantes e professores 
participantes do evento. A Escola também tem o propósito de reunir os 
principais pesquisadores da Região Centro Oeste, que discutirão a 
situação atual da Física e definirão estratégias de atuação com o objetivo 
de dinamizar e fortalecer as atividades de ensino e pesquisa em Mato 
Grosso e Região, particularmente, as vinculadas ao Programa de Pós-
Graduação em Física e à produção científica local. Buscaremos também 
uma maior participação de alunos de graduação e pós-graduação de 
outras Universidades de outros Estados. 

  

Titulo: Trote Solidário 

Unidade Geral: IE 

Coordenador: Judith Guimarães Cardoso - Docente 

Resumo: O Centro Acadêmico de Pedagogia (CAPe) – UFMT em parcerias com a 
Direção do IE, Coordenação do Curso de Pedagogia, PET-Educação, 
Procev e a Fácil Consultoria, envidamos esforços no sentido de 
realizarmos o 'Trote Solidário 2010' com calouros do Curso de Pedagogia 
no bairro Osmar Cabral. Essa atividade consistirá em uma vasta 
programação que inicialmente envolverá os calouros e veteranos em 
oficinas. Esta atividade objetiva uma maior aproximação entre esses 
segmentos, assim como, preparar os calouros para aplicação dos 
conhecimentos adquiridos nas oficinas na atividade do dia 27/03 que 
será realizada no bairro Osmar Cabral. 

  

Titulo: Curso de Educação Financeira 

Unidade Geral: FE 

Coordenador: José Antonio da Silva - Docente 



Resumo:           Diante da necessidade evidenciada pelas pessoas em geral e em 
especial pelos  membros da Associação de Pequenos Produtores  Rurais 
de Vila Formoza, no que diz respeito à  administrar melhor o dinheiro 
que ganham por mês, surge a necessidade de se implantar um curso de 
Educação Financeira, o qual trata-se de  uma ferramenta de fundamental 
importância para orientar, conscientizar e fazer com que os mesmos  
possam ter o mínimo de  conforto e que  não passem por necessidades 
dos bens básicos para sua manutenção e sobrevivência, além de não 
precisarem de fazer empréstimos para que isto ocorra.            Do ponto 
de vista acadêmico o curso que se propõe dará oportunidade à que uma 
das atribuições da universidade qual seja a extensão, possa ser exercida 
permitindo que conhecimentos teóricos próprios das Ciências 
Econômicas taís como : rendimento, poupança, consumo, investimentos 
e etc, sejam  repassados para a comunidade externa. 

  

Titulo: I Seminário de Tecnologia na Educação 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Mara Andrea Dota - Docente 

Resumo: O I Seminário de Tecnologias na Educação debaterá o impacto das novas 
tecnologias na educação. Dentre os palestrantes que participarão dos 
debates estão o professor Dr. Ruy Ferreira da UFMT/CUR que discutirá 
sobre tecnologias interativas para educação e o professor Dr. Romero 
Tori da Escola Politecnica da USP que abordará o uso da tecnologia na 
Educação.   

  

Titulo: A História do Negro Brasileiro 

Unidade Geral: ICHS/CUR 

Coordenador: Renilson Rosa Ribeiro - Docente 

Resumo: Este curso pretende discutir questões relacionadas ao racismo na História 
do Brasil, com ênfase para os seguintes temas: branqueamento, 
branquice, branquitude, brancura e embranquecimento discursivo do 
negro na sociedade contemporânea. 

  

Titulo: AS CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS 

Unidade Geral: ICNHS/Campus Sinop 

Coordenador: Mauricio da Silva Guedes - Docente 

Resumo: O presente projeto visa a formação continuada dos professores e 
coordenadores  que atuam na Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
através implementação de atividades que serão desenvolvidas no 
decorrer de cinco semanas. O público-alvo será formado sobretudo por 
professores do  CEJA 'Benedito Sant´Ana da Silva Freire' localizado na 
cidade de Sinop. Esse curso  oferecerá ferramentas téoricas e 
metodológicas que auxiliem a prática  docente e fomentem  a reflexão 
sobre a atuação no contexto da EJA. Tais ferramentas terão como base os 
pressupostos da psicologia da educação e psicologia da aprendizagem. As 
contribuições da psicologia contemplarão ainda temas como, por 
exemplo, a relação professor-aluno e  aspectos motivacionais e de 
autoestima do docente. 



  

  

Titulo: História das Sociedades Antigas: cultura e modos de vida antigos 

Unidade Geral: ICHS/CUR 

Coordenador: Adilson Jose Francisco - Docente 

Resumo: O Curso trata do estudo, debate,compreensão da formação das 
sociedades antigas ocidentais que se estende das primeiras sociedades e 
registros arqueológocos do homo sapiens no ocidente e se estende a 
chamada queda do imperio romano do ocidente. 

  

Titulo: VIII SEMINÁRIO DE LINGUAGENS: LINGUAGENS: DESAFIOS 
CONTEMPORÂNEOS 

Unidade Geral: IL 

Coordenador: Rosangela Calix Coelho da Costa - Docente 

Resumo: A proposta de realização do VIII Seminário de Linguagens: 'Desafios 
Contemporâneos', em sua terceira edição com periodicidade bienal. Este 
evento, para além de se constituir como espaço de discussão de novas 
idéias acerca das linguagens. O VIII Seminário de Linguagens pretende  
refletir, sob diferentes perspectivas,  a respeito de “Linguagens:  desafios 
contemporâneos”, buscando a necessária articulação entre saberes, de 
modo a fazer ciência  com rigor e comprometimento com a sociedade e 
suas demandas. 

  

Titulo: VII Congresso Brasileiro de Ensino Superior à Distância (ESuD) 

Unidade Geral: REITORIA 

Coordenador: Carlos Rinaldi - Docente 

Resumo: Neste ano, a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) sediará e 
coordenará o VII Congresso Brasileiro de Ensino Superior à Distância 
(ESuD), evento periódico da UniRede cuja finalidade é promover o 
desenvolvimento científico e tecnológico da Educação a Distânica.    
Programas como Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e o e-Tec 
Brasil contribuiram para ampliar a oferta de cursos e vagas, em EaD. 
Tendo em vista as proporções que tal oferta assumiu, questões 
institucionais têm sido motivo de preocupação das IES que até agora 
foram 'acomodando' a modalidade de formas diferenciadas e de acordo 
como suas possibilidades.    O tema central deste VII Congresso é a 
'Institucionalização da EaD', objeto da palestra de abertura. A visão de 
associações como ANDIFES, ABRUEM e CONIF serão postas e discutidas 
no painel 'A Institucionalização da EaD nas IPES' e as experiências de 
algumas instituições  serão apresentadas e discutidas na mesa redonda 
'Experiências na Institucionalização da EaD'. O encerramento do evento 
se dará com o tema 'Instituição qualificada da EaD nas IFES'.    Avalição 
Institucional, Avaliação Acadêmica, Gestão, Tutoria, Tecnologia e 
Financiamento também serão abordadas através de painéis, exposições 
orais, minicursos, palestras, mesas redondas e grupos de discussão.   

  

Titulo: Colóquio sobre Educação Musical Especial e Inclusão 



Unidade Geral: IL 

Coordenador: Eda do Carmo Pereira Garcia - Docente 

Resumo: O Colóquio Educação Musical Especial e Inclusão tem como objetivo 
discutir questões relativas à aprendizagem e o desafio da inclusão na 
educação musical escolar, à formação dos educadores, ao apoio 
pedagógico e às adaptações necessárias para alunos com necessidades 
especiais.   A realização (efetiva) será organizada com atividades 
presenciais em dois dias. No 1º dia serão discutidas questões levantadas 
a partir de leitura prévia referente ao tema, apreciação de videoaulas e 
filmes (fontes sugeridas) e coleta de dados  em instituições 
especializadas e escolas públicas inclusivas. No 2º dia, a partir da 
apresentação de duas bandas musicais, será apreciado o fazer musical de 
alunos da APAE Cuiabá e da Escola Estadual de Educação Especial  Célia 
Rodrigues Duque de Várzea Grande.  Como fechamento será elaborado 
um texto, para ampla vulgarização nos meios de comunicação, que 
aponte necessidades emergentes para a efetivação da Educação Musical 
Especial e Inclusiva de estudantes com necessidades especiais. 

  

Titulo: V MECA - Mostra de Extensão do Campus Universitário do Araguaia  

Unidade Geral: SEGE / CUA 

Coordenador: Glaucia Margareth Rocha Olivieri - Técnico Administrativo 

Resumo: A extensão Universitária é uma das atividades fins da universidade 
juntamente com o ensino e a pesquisa. Ela é um dos espaços 
privilegiados para a viabilização da interação social com a universidade, 
em variadas  dimensões, contribuindo para a construção e difusão 
imediata do conhecimento. Surge como instrumento a ser utilizado pela 
Universidade para a efetivação do seu compromisso social e também 
como articuladora de suas relações. A extensão tem como 
responsabilidade principal efetivar as relações sociais da universidade 
com o seu meio, de modo a fazer dela uma instituição social 
comprometida com as necessidades da sociedade de seu tempo. É e 
sempre será este o papel histórico da extensão: aproximar a universidade 
da sociedade; ser o instrumento de resgate destas possibilidades. Foi 
pensando nisso que surgiu no âmbito da Universidade Federal de Mato 
Grosso um evento voltado às ações extensionistas com o propósito de 
integrar e fortalecer as atividades realizadas nos Campi. Trata-se de um 
momento de construção em que extensão universitária é uma 
ferramenta necessária e útil para tornar os produtos da universidade 
mais visíveis e próximos da sociedade.   

  

Titulo: Curso de Extensão do Programa Mais Educação 

Unidade Geral: IE 

Coordenador: Maria da Anunciação Pinheiro Barros Neta - Docente 

Resumo: Formação presencial de profissionais da educação que desenvolvem as 
atividades da Educação Integral no Programa Mais Educação em 
articulação com os movimentos sociais, organizações não-
governamentais, artistas e educadores populares por meio de curso de 
extensão de 60 horas com 150 participantes. 

  



  

  

Titulo: I Encontro sobre Ensino de Sociologia/Ciências Sociais de Mato Grosso  - 
I Seminário do Grupo de Pesquisa “Práxis – Pesquisa, Extensão e Ensino 
em Ciências  

Unidade Geral: ICHS 

Coordenador: Marinete Covezzi - Docente 

Resumo: O I Encontro sobre Ensino de Sociologia/Ciências Sociais e o I Seminário 
do Grupo de Pesquisa “Práxis – Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências 
Sociais”, simultaneamente realizados, visam contribuir para ampliar o 
espaço acadêmicocientífico de troca de experiências e saberes entre 
profissionais do Ensino Superior, Educação Básica e futuros professores. 
A realização dos eventos pretende dar visibilidade às pesquisas, projetos  
de extensão e ensino que articulam Ciências Sociais e Educação em 
desenvolvimento, bem como estimular novas iniciativas nestas áreas. 

  

Titulo: Formação de Tutores na EAD 

Unidade Geral: FAeCC 

Coordenador: Adriana dos Santos Caparróz Carvalho - Docente 

Resumo: Esse curso de extensão faz parte das políticas de consolidação da 
implantação do Sistema UAB pelo Ministério da Educação e visa a 
preparação de recursos humanos, nas instituições públicas de ensino 
superior, para oferta de cursos na modalidade a distância.  Mediante o 
oferecimento desse curso, busca-se contribuir para a ampliação dos 
debates sobre a modalidade a distância e, sobretudo, qualificar 
profissionais para atuarem na Educação a Distância como gestores ou 
orientadores acadêmicos (tutores).   

  

Titulo: Seminário de Educação Integral: Desafios e Perspectivas da Educação 
Integral em Mato Grosso 

Unidade Geral: IE 

Coordenador: Maria da Anunciação Pinheiro Barros Neta - Docente 

Resumo: Formação presencial de profissionais de educação, professores 
comunitários, diretores de escolas, setores Municipais e Estaduais e 
monitores voluntários que desenvolvem as atividades de Educação 
Integral do Programa Mais Educação 

  

Titulo: Primeira Gincana Esportiva e Cultural do Curso de Medicina Veterinária 
da Universidade Federal de Mato Grosso - Campus Sinop 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Lilian Rigatto Martins - Docente 

Resumo: Este é o primeiro evento recreativo voltado para todo o Curso de 
Medicina Veterinária da UFMT - Campus Sinop, cujos objetivos são 
estimular a integração entre turmas, promover ações culturais e 
esportivas entre estas e aproximar a academia da sociedade através de 
ações junto à comunidade. Pretende-se, como resultados, que os 
acadêmicos concebam a importância transformadora do curso de 
Veterinária dentro da Universidade e junto à sociedade. 



  

  

Titulo: Encontro Regional da ABREM - diálogos dos estudos medievais no Brasil 

Unidade Geral: ICHS 

Coordenador: Cláudia Regina Bovo - Docente 

Resumo: O III Encontro Regional ABREM é o principal evento científico dos estudos 
medievais promovido no Brasil no ano de 2010 e visa o desenvolvimento 
da pesquisa e do ensino da Idade Média no Centro-Oeste e Nordeste do 
Brasil, possibilitando o intercâmbio entre os pesquisadores destas 
regiões, bem como o fortalecimento dos estudos medievais nas 
Instituições de Ensino Superior e seu diálogo com a educação Básica. É a 
principal atividade científica organizada pela Associação Brasileira de 
Estudos Medievais, cuja sede encontra-se no campus da UFMT/Cuiabá. A 
temática escolhida para este encontro regional foi “Diálogos dos estudos 
medievais no Brasil”, a partir da qual se pretende promover o debate 
interdisciplinar sobre a trajetória das pesquisas e construção do 
conhecimento sobre Idade Média, bem como as traduções possíveis para 
seu ensino na educação básica. Em vista de que cada área do 
conhecimento desenvolve um tipo específico de metodologia de 
pesquisa e investiga a Idade Média a partir de uma problemática 
particular, será possível integrar sob uma mesma temática as 
contribuições vindas da História, das Letras, da Filosofia, das Artes e do 
Direito.  

  

Titulo: Métodos de pesquisa em Linguística Histórica 

Unidade Geral: ICHS/CUR 

Coordenador: Bruno Oliveira Maroneze - Docente 

Resumo: O curso pretende capacitar os alunos a realizarem pesquisas na área de 
Linguística Histórica, visando especialmente àqueles alunos que desejam 
realizar seus Trabalhos de Curso e seus estudos de pós-graduação nessa 
área. Serão abordados métodos de coleta e análise de dados diacrônicos, 
priorizando a história do português matogrossense, bem como a leitura 
de textos clássicos e recentes da área. 

  

Titulo: Projeto Social Musicar 

Unidade Geral: PROCEV 

Coordenador: Mírian Toshiko Sewo - Docente 



Resumo: O projeto tem por finalidade principal o ensino da música a crianças e 
adolescentes de comunidades populares. O foco é que se ocupem com o 
aprendizado musical, instigando a curiosidade para conhecer o mundo da 
música e a vontade de se destacar no grupo. Espera-se que a prática 
musical favoreça a aproximação destas crianças e adolescentes aos 
espaços culturais e o distanciamento dos contextos de violências e 
drogas.   Neste projeto serão desenvolvidas aulas de teoria musical, 
técnica instrumental, interpretação, repertórios e ensaios em grupo para 
que haja um desenvolvimento progressivo dos participantes.  O conjunto 
instrumental atuará na comunidade, apresentando recitais mensais em 
locais como o Centro Comunitário e Escolas do bairro, com repertório 
variado, tanto de música clássica como popular. As apresentações serão 
voltadas a toda comunidade interessada.   

  

  

Titulo: Formação Continuada de Dirigentes Municipais de Educação 

Unidade Geral: REITORIA 

Coordenador: Antonio Luiz do Nascimento - Docente 

Resumo: O Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação – Pradime, 
iniciativa do Ministério da Educação – MEC, por intermédio da Secretaria 
de Educação Básica – SEB e em parceria com a União dos Dirigentes 
Municipais de Educação – Undime e organismos internacionais, visa dar 
suporte aos dirigentes municipais nessa missão. Para tanto, oferece 
apoio técnico, espaço para troca de experiências e formação 
permanente. O Pradime – EAD trata-se de um curso de extensão que 
passa a integrar os recursos disponíveis para o fortalecimento da gestão 
dos dirigentes municipais de educação, com vistas a contribuir para o 
desenvolvimento de uma Educação Básica com qualidade social nos 
municípios brasileiros e para a superação das desigualdades sociais em 
nosso País.  A parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso - 
UFMT evidencia a compreensão e o reconhecimento de que ela constitui-
se como locus privilegiado de formação e produção de conhecimento, aí 
se incluindo o apoio e à capacitação de dirigentes da educação pública 
para atuarem na perspectiva de uma política republicana, de uma gestão 
democrática e de uma educação inclusiva. 

  

Titulo: Escolas Sustentáveis e COM-VIDA 

Unidade Geral: IE 

Coordenador: Glauce Viana de Souza Torres - Docente 

Resumo: Por meio das pedagogias do Cuidado, da Integridade e do Diálogo, o 
Projeto Escolas Sustentáveis e COM-VIDA, quer envolver a escola e a 
comunidade em pequenos projetos ambientais escolares comunitários, 
considerando o sujeito [estudante] percebido no mundo, suas relações 
no mosaico social da escola e seu entorno [comunidade] e no 
desenvolvimento de atividades, projetos e planos que se entrelacem com 
o local [bairro, município educador sustentável], promovendo diálogos 
entre os conhecimentos científicos, culturais e de saberes locais. 

  

Titulo: I Encontro Municipal da Terceira Idade 



Unidade Geral: ICHS 

Coordenador: Ney Iared Reynaldo - Docente 

Resumo: O primeiro encontro a ser realizado pelo NEATI reunirá os diversos 
grupos intergeracionais de Rondonópolis tendo como foco debates e 
apresentaçãoes de resultados pertinenentes aos trabalhos focados na 
qualidade de vida da 3a idade e dos profissionais neles envolvidos.       

  

Titulo: CONSUMISMO E EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Marcos André de Jesus Delgado - Docente 

Resumo: A presente proposta, busca analisar o consumismo entre estudantes  dos 
níveis fundamental e médio, bem como de seus professores de 
matemática. Esta análise será através da aplicação de um questionário 
produzido com base no questionário de Pesquisa de Orçamentos 
Familiares - POF, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 
com o objetivo de verificar se jovens estudantes do ensino fundamental 
e médio e professores de matemática têm um perfil consumista e se 
esses jovens veêm a matemática que é vista no colégio como um 
instrumento de aplicação e planejamento financeiro. 

  

Titulo: Teatro Comunitário 

Unidade Geral: PROCEV 

Coordenador: Mírian Toshiko Sewo - Docente 

Resumo: O projeto de Teatro Comunitário é um projeto desenvolvido com 
adolescentes de comunidades populares e tem como proposta ser um 
espaço para a fala e para ser ouvido. Desta forma, o pensar e o imaginar 
são permitidos. Trabalha-se com as questões que os adolescentes 
trazem, suas vivências, preocupações, anseios, sonhos...  É um grupo e 
como grupo convive com acordos e com respeito mutuo.  Os encontros 
ocorrem na estrutura da UFMT, possibilitando que os adolescentes 
tenham a oportunidade de entrar em contanto com a cultura acadêmica 
e, desse modo, perceber que o ingresso na instituição não é algo 
impossível.  Os coordenadores são membros da equipe. Tem mesma voz 
e voto (como acontece nos acordos de convivência).     

  

Titulo: Relações Raciais e Educação na Sociedade Brasileira 

Unidade Geral: IE 

Coordenador: Maria Lucia Rodrigues Muller - Docente 



Resumo: Trata-se de proposta para a formação de profissionais da educação (180 
participantes) para atuarem na educação básica com formação específica 
nos temas da Educação para as Relações Ètnico-Raciais por meio do 
Sistema Universidade Aberta do Brasil. O objetivo do curso é formar 
professores e gestores em educação da rede de educação básica 
brasileira, para atendimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira, além de criar familiaridade com as ferramentas 
tecnológicas, habilidades de motivação e desenvolvimento de trabalho 
assíncrôno, via chats, e desenvolvimento do trabalho do curso a 
distância. 

  

Titulo: Autocad 2D e 3D  01-08-2010 

Unidade Geral: FAET 

Coordenador: Prof. Ivan Julio Apolonio Callejas - Docente 

Resumo: O programa Autocad é ferramenta computacional utilizada atualmente 
para a confecção de desenhos técnicos e representação gráfica nas 
disciplinas do curso e estágios dentro da área de engenharia e 
arquitetura. Desta forma, o seu aprendizado é importante para ajudar os 
alunos a desenvolver seus trabalhos dentro das disciplinas do curso e na 
vida profissional. Assim, este curso visa propiciar aos alunos o 
conhecimento do programa Autocad, suas ferramentas e comandos.  

  

Titulo: Curso de Matemática Básica 

Unidade Geral: ICAA/Campus Sinop 

Coordenador: Vinícius José Santos Lopes - Docente 

Resumo: Em vista do número alto de reprovações e desistências nas disciplinas da 
área de matemática e a necessidade de desenvolver ações concretas 
para minimizar este problema, o Curso de Matemática Básica pretende 
oferecer ao aluno recém ingresso nos cursos de engenharia e 
vestibulandos da rede estadual nivelamento para as disciplinas iniciais da 
área de matemática, na tentativa de minimizar a deficiência dos alunos 
em relação a esse conteúdo, muito necessário ao estudo de conteúdos 
programáticos das disciplina iniciais da área de engenharia. 

  

Titulo: Lingua Espanhola 

Unidade Geral: IL 

Coordenador: Rhina Landos Martínez André - Docente 



Resumo: A proposta dos Cursos de Extensão em Língua Españhola se realiza pela 
demanda permanente que a comunidade intra e extra-universitaria 
demanda, pois Cuiabá e em geral o estado de Mato Grosso, está 
sedimentando suas relações comerciais , políticas e culturais com os 
países que conformam o MERCOSUL, situação que está contribuindo ao 
desenvolvimento regional. A Língua Espanhola, neste cenário vem 
ocupando um espaço cada vez maior para concretizar essas relações.   
Por outro lado, muitos ex-alunos, já formados em Língua espanhola tem 
interesse em aperfeiçoar o nível da comunicação nesta língua, pois 
lecionam nas escolas de primeiro e segundo grau das cidades de Cuiabá e 
Várzea Grande. Há que destacar, também, o estudo obrigatório da Língua 
Espanhola nos  níveis de ensino de primeiro e segundo grau. 

  

Titulo: Fundamentos pedagógicos do ProJovem Urbano 

Unidade Geral: IE 

Coordenador: Delarim Martins Gomes - Docente 

Resumo: As formações inicial e continuada têm a finalidade precípua de formar 
educadores na concepção e metodologias do PJU, as quais apresentam 
diferenciais relevantes em relação a concepções e práticas 
metodológicas mais usuais nos processos educativas das escolas básicas 
de ensino regular. Esses diferenciais – que, via de regra não são usuais, 
seja como concepção ou como prática, nas redes regulares de ensino – 
requerem, portanto, através da formação inicial, uma ressignificação da 
identidade do educador: Educação básica; Participação cidadã; Formação 
profissional,   Simultaneamente, embora haja pouco foco sobre essa 
questão, a Formação Inicial constitui-se em parcela do processo de 
seleção de educadores, uma vez que apenas os professores que a 
concluem podem ingressar no programa.  É ao término da formação 
inicial, com informações suficientemente consistentes sobre PJU e suas 
demandas e, ainda, sobre as condições de trabalho, que o candidato a 
educador poderá decidir se adere ou não ao programa; aderindo a este 
insere-se no programa de formação continuada, a ser mediada pelos 
formadores, segundo determinação da UFMT, a instituição formadora. 

  

Titulo: TODOS =s #s : acesso, ingresso e permanência de PNEs na UFMT 

Unidade Geral: IL 

Coordenador: Rosangela Calix Coelho da Costa - Docente 



Resumo: Na inclusão de PNEs na Universidade brasileira, os dados apontam que 
até o início da década de 80, poucas destas pessoas  chegavam à 
universidade. Nos últimos 20 anos observa-se um número cada vez maior 
de pessoas com deficiência nos cursos de graduação e pós-graduação.  A 
presença de PNEs na UFMT, evidencia a necessidade da implementação 
de ações que  promovam a inclusão da PNE, com a remoção de barreiras 
arquitetônicas oferecendo condições básicas, materiais didáticos 
adaptados e capacitação de profissionais para atenderem à diversidade 
de alunos que ingressam na universidade, particularmente aos alunos 
com necessidades especiais.  O Instituto de Linguagens criou e implantou 
o Núcleo de Inclusão e Educação Especial - NIEE que vem desenvolvendo 
ações nas áreas de ensino, pesquisa e extensão que contemplam a 
inclusão.   Assim, a presente proposta  será desenvolvida através em 
várias frentes:  -Cursos de extensão de Língua Inglesa para pessoas com 
deficiência visual-tecnologia Daise.  -Cursos de extensão em LIBRAS I e  II.  
-Produção de apostila impressa e em DVD de LIBRAS.  -Produção de 
apostila impressa e DVD de LIBRAS-área de saúde.  -Cursos, palestras e 
oficinas que comtemplem temas: acessibilidade e inclusão.  -Curso de 
extensão em Lígua Portuguesa( L2) para alunos surdos de escolas 
públicas.                   

  

Titulo: IV Mostra de Cursos do Campus Universitário do Araguaia/UFMT 

Unidade Geral: SEGE / CUA 

Coordenador: Anna Maria Penalva Mancini - Docente 

Resumo: A IV Mostra de Cursos é a continuidade de um evento realizado pelo 
Campus Unversitário do Araguaia/ UFMT com o objetivo de divulgar e 
informar, a toda a população acadêmica e a sociedade em geral, sobre os 
cursos universitários oferecidos - perfil do profissional de cada área, a 
atuação no mercado de trabalho e a vida acadêmica dos graduandos 
(disciplinas estudadas, projetos de extensão e pesquisa). Neste ano 
estaremos, neste evento, promovendo uma apresentação oficial da 
Unidade do Campus Universitário do Araguaia em Barra do Garças. 

  

Titulo: Projeto de Extensão Francês - IL 

Unidade Geral: IL 

Coordenador: Marta Maria Covezzi - Docente 

Resumo: Curso de Língua Francesa para jovens e adultos (a partir de 17 anos), 
nível básico.  

  

Titulo: 2ªs Olimpíadas Jurídicas 

Unidade Geral: FD 

Coordenador: Vera Lucia Marques Leite - Docente 



Resumo: A 2° Olimpíada Jurídica da UFMT consiste em projeto de fortalecimento 
da graduação, através do consagrado método de valorização daqueles 
que melhor se apropriarem dos conhecimentos e das ferramentas 
jurídicos, no intuito de estimular os discentes a se empenharem no 
aperfeiçoamento dos estudos avançados de direito.   Além disso, o 
projeto possui o viés de integração dos acadêmicos da pluralidade de 
Cursos de Direito, uma vez que não consistirá em competição individual, 
mas em equipes compostas por 5 membros, de diferentes anos e turnos 
das diversas universidades do estado.   O evento desenvolver-se-á em 
três etapas. A primeira consistirá na realização de prova objetiva com 50 
questões – abordará os principais conteúdos ministrados durante a 
graduação. Em seqüência, a segunda fase ocorrerá com a realização de 5 
questões discursivas – buscará aprofundar as temáticas mais relevantes 
do universo jurídico e cobrará do futuro operador de direito a correta 
operação da linguagem técnico-jurídica. A terceira e última fase 
compreenderá um júri simulado, com caso a ser distribuído previamente 
às três equipes melhores colocadas nas fases anteriores, com escopo de 
averiguar a aplicação concreta do conhecimento acadêmico apreendido 
pelos participantes. 

  

Titulo: LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS - MÓDULO 2 

Unidade Geral: IE 

Coordenador: Candida Soares da Costa - Docente 

Resumo: São perceptíveis as dificuldades apresentadas por estudantes de 
graduação no trato com a leitura e com a elaboração de textos 
acadêmicos. Com vistas a propiciar subsídios para que essas dificuldades 
sejam superadas, nos períodos letivos 2009/2 e 2010/1, foi oferecido um 
curso de Leitura e produção de texto para duas turmas de estudantes de 
Graduação do Curso de Licenciatura em Pedagogia. O presente curso, 
portanto, está sendo proposto para os alunos que integraram as turmas 
por ocasião dessas ofertas, com vistas ao aprofundamento dos 
conteúdos trabalhados. Ao todo serão disponibilizadas 15 (trinta) vagas. 
As inscrições poderão ser feitas, diretamente, no Instituto de Educação 
da UFMT, na secretaria da coordenação do curso de Pedagogia. 

  

Titulo: A geometria na Educação Infantil e nos anos inciais do Ensino 
Fundamental 

Unidade Geral: IE 

Coordenador: Rute Cristina Domingos da Palma - Docente 

Resumo: O curso tem por objetivo discutir com alunos do curso de Pedagogia a 
importância da geometria na Educação Infantil e anos iniciais o Ensino 
Fundamental e desencadear a elaboaração de conceitos referentes a 
'espaço e forma'. A proposta envolve ações de pesquisa, ensino e 
extensão desencadeada por atividades como: diagnóstico do ensino de 
geometria em unidades escolares públicas do município de Cuiabá; 
análise de propostas curriculares e materiais didáticos para o ensino da 
Matemática; estudos de caso e a elaboração, desenvolvimento e 
avaliação de atividades de ensino referentes ao conhecimento 
geométrico. 



  

Titulo: Formação Inicial e Continuada – Educadores do Programa Projovem  
Urbano Várzea Grande 

Unidade Geral: IE 

Coordenador: Marlene Gonçalves - Docente 

Resumo: O presente projeto se justifica em virtude do Convênio 4.12.52 assinado 
entre a UNISELVA – UFMT e a Secretaria de Promoção e Assistência 
Social da Prefeitura Municipal de Várzea Grande que abrange o período 
de abril de 2009 a novembro de 2010. Neste Convênio a UNISELVA ficou 
responsável por duas ações:   - 1ª  pela Formação Inicial e Continuada 
sob a responsabilidade da professora doutora Marlene Gonçalves do 
Departamento de Ensino e Organização Escolar – Instituto de Educação,   
- 2ª pela expedição de certificados; um referente a Formação Inicial com 
carga horária de 96 horas e outro referente a Formação Continuada dos 
Educadores do Projovem que ocorria uma vez por mês com carga horária 
de 12 horas.   A Formação Inicial ocorreu no período de 23 de abril a 03 
de maio de 2009.   A Formação Continuada terminará em novembro 
(2010). 

  

Titulo: II Encontro Local dos Estudantes de Serviço Social 

Unidade Geral: ICHS 

Coordenador: Vera Lucia Bertoline - Docente 

Resumo: O Movimento Estudantil de Serviço Social (MESS) é historicamente 
reconhecido por sua organização, politização e caráter combativo. O 
reflexo dessa realidade são os fóruns de debates que ocorrem há mais de 
trinta anos, como os encontros nacionais, e mais recentemente, os 
regionais e locais.   Assim, o Centro Acadêmico de Serviço Social da UFMT 
– diante do bem sucedido I ELESS realizado na UFMT em 2009 - 
identificou a necessidade de dar continuidade à iniciativa realizando o 
segundo Encontro Local de Estudantes de Serviço Social (ELESS), na 
UFMT, visando o fortalecimento do movimento estudantil e a ampliação 
da participação dos estudantes das cidades de Cuiabá e Várzea Grande 
no MESS  O segundo ELESS foi idealizado com o intuito de articulação e 
fortalecimento do MESS, especificamente na UFMT, no Centro 
Universitário Várzea Grande (UNIVAG), na Universidade de Cuiabá    
(UNIC) e nas escolas de ensino a distância. Os debates realizados irão 
contemplar todos os eixos do MESS, com questões referentes à 
conjuntura mundial e local, movimento estudantil, formação profissional, 
universidade e cultura.    

  

Titulo: Curso de Contabilidade para não Contadores 

Unidade Geral: ICHS/CUR 

Coordenador: Anderson Santos da Silva - Docente 

Resumo: Ofertar à sociedade rondonopolitana, curso de contabilidade básica, 
gratuito,  e com isso melhorar o auto-estima na hora da busca de um 
melhor emprego. 

  

Titulo: Embriologia Humana Inicial 



Unidade Geral: ICBS / CUA 

Coordenador: Gustavo Tadeu Volpato - Docente 

Resumo: A Embriologia estuda os aspectos do desenvolvimento pré-natal, sendo 
uma disciplina importante para todos os cursos das áreas biológicas. 
Dependendo da atuação profissional, esta disciplina terá fundamental 
importancia, como para estudantes que atuarão na área de reprodução 
humana e animal, saúde materna e infantil e pesquisas embriológicas 
clínicas e experimentais.   Como muitos alunos necessitam rever 
conceitos básicos, aplicar seus conhecimentos para sua área específica e 
aprimorar seu conteúdo em embriologia, este curso de extensão é 
oferecido. Além de proporcionar um conteúdo teórico comum a todos os 
alunos, serão realizadas aulas práticas em embriologia e grupos de 
discussão, onde os alunos poderão tirar suas dúvidas e aumentar seus 
conhecimentos, além de tiruar dúvidas  mais especificas dependendo de 
suas necessidades.    

  

Titulo: Museu de Embriologia  

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Fabiana de Fátima Ferreira - Docente 

Resumo: Nossa  proposta é apresentar ao público estudantil (de ensino médio, 
técnico e superior) e comunidade em geral do município de Sinop-MT ,  
exposições  com o tema Embriologia. As  exposições contarão com 
materiais como maquetes, fetos, banners, microscópios e informações 
sobre o desenvolvimento embrionário animal e humano.  A proposta tem 
a intenção de ampliar os conhecimentos dos estudantes sobre  assuntos  
relacionados a Embriologia e diminuir a distância entre a Universidade 
Federal de Mato Grosso e as outras instituições de ensino de Sinop.  Este 
projeto contará com a participação de acadêmicos da UFMT-campus de 
Sinop, os quais estarão atuando ativamente na exposição dos temas.  

  

Titulo: GEPI - Grupo de Estudos em Epidemiologia 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Juliana Arena Galhardo - Docente 

Resumo: O GEPI  - Grupo de Estudos em Epidemiologia foi criado em atenção a 
acadêmicos da disciplina de Epidemiologia que manifestaram interesse 
pela área e a necessidade de aprofundamento nos estudos. Pretende-se 
abordar os conceitos e aplicações da epidemiologia de forma 
diferenciada às aulas convencionais, com interpretação de artigos, casos 
clínicos, e eventos epidemiológicos atuais, no intuito de desenvolver o 
pensamento crítico epidemiológico.  

  

Titulo: II Semana Norte-matogrossense de Medicina Veterinária 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Fernando Henrique Furlan Gouvêa - Docente 



Resumo: Entre os dias 04 e 08 de Outubro de 2010 será realizado a segunda 
edição da Semana Nortematogrossense de Medicina Veterinária (II 
SENOMEV). O evento, em sua primeira edição contou com a presença de 
200 inscritos entre acadêmicos, médicos veterinários e proprietários 
rurais. Serão realizadas palestras com duração de 1 hora e 45 minutos 
cada e 4 mini-cursos com duração de 8 horas cada. O corpo de 
palestrantes convidados para o evento contará com 
professores/pesquisadores da UFMT/Sinop e outras universidades e 
instituições de pesquisa do Brasil e exterior.  

  

Titulo: 7ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP 

Unidade Geral: ICET 

Coordenador: Martinho da Costa Araújo - Docente 

Resumo: Dinamizar o aprendizado da Matemática, bem como a conscientizar os  
alunos de seu potencial de raciocínio lógico-criativo e incentivá-los a 
evidenciar e desenvolver esse raciocínio. Bem como apresentar para os 
professores do ensino fundamental e médio uma proposta incentivadora 
e consistente que venha desperta a curiosidade para o ensino e 
aprendizagem de matemática nas escolas públicas. Temos também como 
objetivo descobrir. Este trabalho teve inicio em 2005, e em 2010 ja 
estamos na sua sexta edição. Desta forma, a OBMEP passou a ser uma 
atividade institucional do Departmaento de Matemática da UFMT em 
parceria com MEC, MCT, SBM e o IMPA . 

  

  

Titulo: 6ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP 
(Cópia) 30-08-2010 

Unidade Geral: ICET 

Coordenador: Martinho da Costa Araújo - Docente 

Resumo: Dinamizar o aprendizado da Matemática, bem como a conscientizar os  
alunos de seu potencial de raciocínio lógico-criativo e incentivá-los a 
evidenciar e desenvolver esse raciocínio. Bem como apresentar para os 
professores do ensino fundamental e médio uma proposta incentivadora 
e consistente que venha desperta a curiosidade para o ensino e 
aprendizagem de matemática nas escolas públicas. Temos também como 
objetivo descobrir novos talentos. Este trabalho teve inicio em 2005, e 
em 2010 ja estamos na sua sexta edição. Desta forma, a OBMEP passou a 
ser uma atividade institucional do Departmaento de Matemática da 
UFMT em parceria com MEC, MCT, SBM e o IMPA . 

  

Titulo: Escola Ativa/MT: Formação Continuada de Professores Multiplicadores 
às Escolas do Campo 

Unidade Geral: IE 

Coordenador: Angelina de Melo Vieira - Docente 



Resumo: O Programa Escola Ativa é uma estratégia educativa que fortalece o 
exercício democrático e a participação comunitária, configurando-se em 
instrumento pedagógico importante para a afirmação da prática coletiva 
de cidadania. Assim a UFMT, junto com os movimentos sociais 
representados pelo Comitê de Educação do Campo, tem elaborado 
estudos, debates e pesquisas para subsidiar formulação de políticas 
públicas específicas do campo e formação continuada de professores. A 
afirmação desta parceria com a SECAD/MEC, SEDUC e Secretarias 
Municipais de Educação objetiva difundir, implementar, acompanhar e 
avaliar o Programa Escola Ativa nas escolas multisseriadas de 126 
municípios, envolvendo cerca de 1.476 professores e 30.000 alunos de 
Mato Grosso, por compreender que este Programa possui fundamentos 
e mecanismos que ampliam e fortalecem a Política de Educação do 
Campo e a formação dos profesores que atuam em classes 
multisseriadas.   

  

Titulo: Curso de Formação de Professores na área de Ginástica Geral 

Unidade Geral: ICBS / CUA 

Coordenador: Minéia Carvalho Rodrigues - Docente 

Resumo: Será realizado um curso de formação continuada de professores de 
Educação Física na área de Ginástica Geral em parceria com a Secretaria 
de Educação do Estado de Mato Grosso e com o Centro de Formação e 
Atualização dos Profissionais da Educação Básica. O curso terá a duração 
de oito horas. Durante a realização do evento serão desenvolvidas 
atividades teóricas e práticas relacionadas à ginástica geral. Acreditamos 
que a ginástica geral é um dos saberes necessários à formação 
continuada dos professores de Educação Física que dever ser repensada 
dentro do contexto escolar.     Esperamos que nossas reflexões tragam 
para as aulas de educação física das escolas estaduais da rede pública de 
ensino, uma gama de movimentos presentes no universo gminico, 
permitindo que as crianças tenham contato com um tema da cultura 
corporal que é freqüentemente negligenciado no âmbito escolar.  

  

Titulo: Projeto de Educação Ambiental no Campus da Universidade Federal de 
Mato Grosso - PEAC/UFMT 

Unidade Geral: FENF 

Coordenador: Otávio Peres Filho - Docente 

Resumo: Promover a Educação Ambiental para alunos de 3ª e 4ª séries do Ensino 
Fundamental de escolas públicas e particulares de forma interativa, 
através de um percurso que agregue fauna e flora, sob cuidados e 
exposições de monitores treinados para tal atividade que irão abordar 
temas sobre o ambiente, cidadania, ecologia, uso sustentável dos 
recursos naturais e estimular a convivência em grupo. 

  

Titulo: Desenvolvimento de uma Ferramenta de Modelagem Visual de 
Atividades de Aprendizagem 

Unidade Geral: IC 

Coordenador: Evandro César Freiberger - Docente 



Resumo: Este projeto propõe o desenvolvimento de uma ferramenta de 
modelagem visual e cálculo de métricas de potencial de proximidade em 
programas de aprendizagem. A ferramenta deve apoiar as atividades do 
design instrucional em suas tarefas de criação, manutenção e 
comparação de programas de aprendizagem. Por meio de interfaces 
visuais, a ferramenta deve oferecer facilidades de edição de programas 
de aprendizagem compostos por: atividades, relações e mídias utilizadas 
nas estratégias de comunicação entre os elementos envolvidos nas 
atividades. Também deve permitir o reuso de elementos já especificados. 

  

Titulo: Curso de Dança de Salão - Rondonópolis 2010 

Unidade Geral: CULTURA 

Coordenador: Silbene Correa Perassolo da Silva - Técnico Administrativo 

Resumo: O curso oferece um trabalho de exploração das possibilidades da Dança 
de Salão. Manifestação artística como forma de conhecimento que 
envolve a intuição, a emoção, a imaginação e a capacidade de 
comunicação, assim como o uso da memória, da interpretação, da 
análise, da síntese e da avaliação crítica. Seus gêneros, estilos e ritmos 
serão desenvolvidos da seguinte forma:     MÓDULO II - Iniciantes    Forró, 
Bolero, Samba, Sertanejo Universitário e Vanerão                  

  

Titulo: Visitas monitoradas ao laboratório de anatomia 

Unidade Geral: ICBS / CUA 

Coordenador: Luana dos Anjos Ramos - Docente 

Resumo: A proposta deve se iniciar com a organização de um grupo de dicentes 
interessados dos cursos do ICBS, que serão instruidos e preparados para 
a ação. Em uma segunda etapa as escolas de ensino médio da região 
farão o agendamento das visitas nas quais o laboratório e as peças 
anatômicas serão apresentados aos alunos visitantes, utilizando a 
curiosidade pelo conhecimento do corpo humano para a conscientização, 
dispertando também o interesse pelos cursos do ICBS. Por fim, em uma 
3ª etapa um questionário será distribuido ao final da visita, sendo 
proposto um discussão em sala com os alunos sobre a mesma. 
Posteriormente o resultado do questionário e da discussão em sala  será 
repassado ao responsável pelo projeto de extensão. 

  

Titulo: Programando em C 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Mara Andrea Dota - Docente 



Resumo: O curso de linguagem de programação em C abordará não todo, mas, 
grande parte do conteúdo da linguagem, o curso ofertará o indispensavel 
para a criação de execultaveis simples, teste destes execultaveis, e 
dependendo da adaptação dos alunos aplicação de algumas tecnicas de 
melhoramento da aparencia, ou seja, fazer com que o programa criado 
alem de ser util tenha uma aparencia agradável. O incentivo para a 
criação do curso vem da própria experiência dos professores com essa 
linguagem, que possibilitou uma aprendizagem clara e ampliadora, 
através dela nos foi possivel conhecer o mundo dos softwares e tomar 
interesse em conhecer as demais linguagens que circundam esse meio. 

  

Titulo: Projeto de capacitação de merendeiras que atuam nas escolas e creches 
municipais de Sinop 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Carmen Wobeto - Docente 

Resumo: A UFMT se propõe a contribuir para capacitar profissionais da 
comunidade. Todo o programa se apoiará em primeiro plano na 
instrução em manipulação de alimentos de 120 merendeiras, atuantes 
em 21 escolas  e 16 creches municipais de Sinop, são servidas em média, 
32 mil refeições dárias. As profissionais da merenda serão assistidas e 
acompanhadas por professores, nutricionista e acadêmicos. As aulas 
regidas por profissional habilitado na área de alimentos, aplicando o 
conteúdo da Cartilha sobre Boas Práticas para Serviços de Alimentação 
(ANVISA, 2004), com orientações sobre higiene pessoal, doenças 
transmitidas pelos alimentos, quem é o manipulador de alimentos e as 
boas práticas de manipulação  propriamente dita. O projeto conta 
também com a inserção de acadêmicos no local de trabalho das 
merendeiras, com o intuito de verificar as condições de trabalho do 
profissional e criar subsídios para melhorias.  Além de todas as atividades 
valorizaremos e incentivaremos a manipulação segura dos alimentos e 
orientações práticas que serão realizadas no local de trabalho do 
profissional. 

  

Titulo: XI EREBD SE/CO - Encontro Regional de Estudantes de Biblioteconomia, 
Documentação, Ciência da Informação e Gestão da Informação da 
Região Sudeste e Centro Oeste 

Unidade Geral: ICHS/CUR 

Coordenador: Ana Cristina de Albuquerque - Docente 



Resumo: Frente a toda relação existente entre as funções do profissional da 
informação, há novos conteúdos pouco explorados e que são de 
fundamental necessidade nos dias atuais, onde temos a aplicação em 
rede das ações deste profissional, a aplicação de dados quantitativos na 
mensuração das informações consumidas e novos cenários das GEDs 
aplicadas em todos os ambientes, com diversos mecanismos de lógica 
avançada (como as Ontologias), todas moldadas às atuais grades 
curriculares que as Instituições de Ensino Superior estão agregando a 
seus planos pedagógicos.  O XI EREBD SE/CO - Encontro Regional de 
Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, Ciência da Informação e 
Gestão da Informação da Região Sudeste e Centro Oeste, visa atrelar esta 
nova visão de profissional da informação, dedicando seus conteúdos as 
novas possibilidades de função deste profissional, dando suporte inicial a 
estas inovadoras aplicações. 

  

Titulo: Seminário de Projetos Integradores de Prática Docente 

Unidade Geral: IE 

Coordenador: Rute Cristina Domingos da Palma - Docente 

Resumo: O   Seminário de Projetos Integradores de Prática Docente tem por 
objetivo favorer a socialização e reflexão sobre as ações desencadeadas 
no estágio supervisionado do curso de Pedagogia, no sentido de ampliar 
e fortalecer o diálogo entre UFMT e Escolas Públicas  do Ensino Básico. O 
seminário contempla as seguintes atividades: mesa-redonda, relato de 
experiências mediante a exposição de pôsters, de materiais pedagógicos 
e de apresentações orais. A avaliação acerca das ações desencadeadas 
em conjunto na escola retroalimentam as discussões do curso quanto:as 
finalidades, conteúdos e metodologias. 

  

Titulo: Criação do Laboratório de Sistemas Digitais (LED- Virtual) 

Unidade Geral: IC 

Coordenador: Jésus Franco Bueno - Docente 

Resumo: As disciplinas do curso de Ciência da Computação correlacionadas com 
hardware como Fundamentos da Computação, Lógica Digital e Circuitos, 
Arquitetura de Computadores, necessitam de um laboratório de 
experimentação de bancada com componentes físicos como circuitos 
integrados e de um ambiente virtual de simulação de eletrônica e de 
sistemas digitais. A proposta deste projeto épreparar um espaço físico 
para a criação futura do Laboratório de Eletrônica Digital em conjunto 
com o Laboratório Virtual de Sistemas Digitais. O que se espera, 
inicialmente, é alocar um conjunto de bancadas e equipamentos 
disponíveis no Instituto de Computação. A seguir serão realizados um 
conjunto de experimentos de bancada real e virtual para criação de 
material didático para as disciplinas do curso. Este projeto de extensão 
cria a semente para implantação, no futuro de pesquisas sobre a criação 
de laboratórios virtuais de experimentação de sistemas digitais na web. 
Isto poderia propiciar ao aluno a realização de experimento usando o 
laboratório para estudos em casa. A idéia básica é criar um ambiente 
virtual de estudos de eletrônica e sistemas digitais na web. 

  



Titulo: VI ENCONTRO DA REDE MATO-GROSSENSE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Unidade Geral: IE 

Coordenador: Michèle Sato - Docente 

Resumo: Com a temática Territórios e Identidades este encontro propõe a criação 
de um espaço de diálogos que buscará debater esta temática como 
plataforma política, no confronto de olhares, proposições políticas e 
ideários transformadores que demarcam e constroem as políticas 
públicas do Estado de Mato Grosso e do Brasil.     Entre outros, são 
nossos maiores objetivos:  - Debater as identidades que se projetam nos 
territórios mato-grossenses;   - Promover e complementar o mapa social 
de MT;   - Ampliar a discussão socioambiental no que se refere à temática 
Juventude e Meio Ambiente;   - Contribuir com a educação ambiental nos 
espaços escolares, discutindo a formação de professores, currículo e 
Projetos Políticos Pedagógicos na perspectiva do diálogo com as 
comunidades do entorno escolar (PREÁ-SEDUC);   - Fortalecer os 
territórios e tempos da REMTEA, na sua magnitude epistemológica, 
metodológica e política à construção de demais redes locais de Mato 
Grosso;   - Fomentar o debate e corroborar com os programas de 
educação ambiental não escolarizadas, aliando o conhecimento local 
com o científico;   - Promover momentos de sociabilidade, trocas e 
formação pedagógica que possam auxiliar na (re)construção de saberes 
críticos e criativos na EA;   - Promover novos espaços de encontros, 
tempos para diálogos e momentos face-a-face de reencontros.  

  

Titulo: Violão 2010/2  

Unidade Geral: IL 

Coordenador: Eda do Carmo Pereira Garcia - Docente 

Resumo: Curso de Violão desenvolvido para jovens e adultos (14 anos de idade em 
diante) iniciantes à técnica de execução instrumental. 

  

Titulo: Piano 2010/2 

Unidade Geral: IL 

Coordenador: Eda do Carmo Pereira Garcia - Docente 

Resumo: Curso de Piano desenvolvido para jovens e adultos (14 anos de idade em 
diante) iniciantes à técnica de execução instrumental. 

  

Titulo: XV SEMANA DE HISTÓRIA: MATO GROSSO -  HISTÓRIA, PESQUISA E 
ENSINO SOBRE UMA DIVISÃO 

Unidade Geral: ICHS/CUR 

Coordenador: Ney Iared Reynaldo - Docente 

Resumo: A XV Semana de História de 2010, terá como proposta discutir e refletir 
sobre o processo, desdobramentos e atual conjuntura da Divisão dos 
Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Para isso haverá 
palestras, debates e mini-cursos com especialistas sobre o tema. 

  

Titulo: Teoria e Percepção Musical 2010/2 

Unidade Geral: IL 



Coordenador: Eda do Carmo Pereira Garcia - Docente 

Resumo: Curso de Teoria e Percepção Musical, em nível iniciante, desenvolvido 
para jovens e adultos (14 anos de idade em diante).  

  

  

Titulo: SOA Link  

Unidade Geral: IE 

Coordenador: Sandra Pavoeiro Tavares Carvalho - Docente 

Resumo: Este projeto tem por objetivo acolher e acompanhar os acadêmicos do 
curso de Psicologia da UFMT favorecendo a sua inserção, convivência e 
integração no ambiente universitário. Visa oportunizar aos mesmos o 
acesso a informações e conhecimentos necessários no decorrer da vida 
acadêmica com a finalidade de promover o bem-estar do estudante em 
questão.  Para alcançar tal objetivo, o Projeto propõe através da escuta 
de discentes e docentes buscar alternativas para a resolução de 
dificuldades apresentadas durante o período da graduação.  Dessa 
forma, o SOA Link – Serviço de Orientação Acadêmica pretende 
estabelecer junto aos estudantes, um território simbólico próprio da 
psicologia, de modo que eles possam criar um link entre o espaço, 
atividades e recursos disponibilizados pela Universidade e seus próprios 
interesses.   

  

Titulo: II Semana Acadêmica da Engenharia Florestal / IISAEF  

Unidade Geral: ICAA/Campus Sinop 

Coordenador: Mariana Peres de Lima - Docente 

Resumo: A segunda semana acadêmica da Engenharia Florestal, tem como 
enfoque levar conhecimento do âmbito acadêmico técnico e científico na 
área de engenharia florestal  abordando temas como Manejo e 
Silvicultura Florestal, Industrialização Florestal, Proteção Florestal e 
Ecologia e Meio Ambiente. Está é uma oportunidade oferecida a 
população acadêmica, técnicos e professores, em obter conhecimentos 
de assusntos que não são abordados em sala da aula.   

  

Titulo: Curso de Capacitação em Língua Inglesa - Basic I 

Unidade Geral: Pró-Reitoria - Campus Sinop 

Coordenador: Vânia Romancini - Técnico Administrativo 

Resumo: O curso de capacitação em Língua Inglesa – Basic I oferecido aos 
discentes da UFMT visa aperfeiçoar a capacidade de comunicação em 
uma língua estrangeira, propiciando a familiarização dos discentes com a 
língua e a cultura inglesa. 

  

Titulo: Curso de Capacitação em Língua Inglesa - Basic II 

Unidade Geral: Pró-Reitoria - Campus Sinop 

Coordenador: Vânia Romancini - Técnico Administrativo 

Resumo: O curso de capacitação em Língua Inglesa – Basic II oferecido aos 
discentes da UFMT visa aperfeiçoar a capacidade de comunicação em 
uma língua estrangeira, propiciando a familiarização dos discentes com a 
língua e a cultura inglesa. 



  

Titulo: Curso de Capacitação em Língua Inglesa - Basic III 

Unidade Geral: Pró-Reitoria - Campus Sinop 

Coordenador: Vânia Romancini - Técnico Administrativo 

Resumo: O curso de capacitação em Língua Inglesa – Basic III oferecido aos 
discentes da UFMT visa aperfeiçoar a capacidade de comunicação em 
uma língua estrangeira, propiciando a familiarização dos discentes com a 
língua e a cultura inglesa. 

  

Titulo: Curso de Matemática Financeira e Noções de Departamento de Pessoal 

Unidade Geral: ICHS/CUR 

Coordenador: Anderson Santos da Silva - Docente 

Resumo: Ofertar à sociedade rondonopolitana, curso de matemática financeira e 
curso de noções de departamento de pessoal, gratuito, e com isso 
melhorar o auto-estima na hora da busca de um emprego. 

  

Titulo: Brincar, jogar e aprender matemática 

Unidade Geral: ICHS/CUR 

Coordenador: Adelmo Carvalho da Silva - Docente 

Resumo: Atividade de extensão, oferecida pelo curso de Pedagogia ICHS/CUR em 
parceria com o curso de psicologia. Seu objetivo consiste em oferecer 
atividades lúdicas para alunos matriculados na Educação Infantil e Anos 
Iniciais da rede Municipal de Educação da cidade. Estima-se que 200 
crianças participem de brincadeiras, jogos e outros tipos de atividades 
desenvolvidas no Laboaratório de Ludicidade do ICHS/CUR.  

  

Titulo: I GINCANA UNIVERSITÁRIA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO 
CUA/UFMT 

Unidade Geral: IUNIAraguaia 

Coordenador: Carlos Alexandre Habitante - Docente 



Resumo: A gincana é uma proposta para um evento anual que será promovido por 
acadêmicos cursando a disciplina Recreação e Lazer do curso de 
Educação Física do CUA/UFMT. Os acadêmicos serão a comissão 
organizadora do festival e serão orientados pelo professor responsável 
da disciplina. A organização do evento tem como objetivo cumprir os 
requisitos parciais propostos para a aprovação na disciplina Recreação e 
Lazer visando a aplicação da teoria em situações práticas para uma 
análise mais detalhada da importância da recreação e do lazer na 
formação integral do Ser Humano. Além de promover a interação e a 
socialização dos acadêmicos do Médio Araguaia e integrar os acadêmicos 
à comunidade visando arrecadação de alimentos não perecíveis como 
inscrição para a participação no festival, que serão doados à instituições 
filantrópicas local a ser escolhida pela organização do evento. 
Fundamentalmente, a tarefa é solicitada com a intenção de oportunizar 
os acadêmicos a adquirirem experiência na organização de eventos de 
lazer ao lidarem com o público, exercerem a liderança, o cooperativismo 
e a responsabilidade, qualidades fundamentais para a formação de 
qualidade dos futuros profissionais.  

  

Titulo: CURSO DE DEFESA FITOSSANITÁRIA 

Unidade Geral: ICAA/Campus Sinop 

Coordenador: Solange Maria Bonaldo - Docente 

Resumo: Devido a grande importância que tem sido dado a defesa sanitária 
vegetal nos últimos anos, e em função dos cursos de graduação em 
Agronomia e Engenharia Florestal, não apresentaram uma disciplina 
específica sobre o assunto, este curso tem por objetivo capacitar os 
acadêmicos para atuarem nesta área, fornecendo conhecimentos básicos 
sobre o tema.    

  

Titulo: Exposição do acervo documental do NDHOC e do HISMEC 

Unidade Geral: ICHS/CUR 

Coordenador: Laci Maria Araujo Alves - Docente 

Resumo: A exposição do acervo documental do NDHOC- Núcleo de Documentação 
Histórica Otávio Canavarros e do grupo de pesquisa HISMEC visa a 
divulgação de tais acervos com vistas a despertar o gosto pela pesquisa, 
uma vez que o mesmo  é formado por documentos dos séculos XVIII, XIX, 
XX e XXI sobre a história de Mato Grosso,  em formato de obras, 
fotografias, microfilmes, mapas, vídeos, monografias e periódicos. 

  

Titulo: Cultura Organizacional: conhecer e se interessar  

Unidade Geral: FAeCC 

Coordenador: Lígia Maria Heinzmann - Docente 



Resumo: O projeto contempla um tema de importância para a gestão das 
organizações e para pessoas da comunidade em geral interessadas em 
conhecer mais sobre cultura organizacional. Aborda tópicos que 
complementam a formação profissional dos participantes. O projeto visa 
proporcionar aos participantes o conhecimento sobre a cultura 
organizacional, seus elementos e tipologias. Como objetivos específicos 
de:  apresentar os   elementos da cultura organizacional e algumas 
tipologias; demonstrar estudos de caso sobre cultura organizacional; e 
contribuir para o desenvolvimento  intelectual  dos  participantes com 
relação ao tema abordado. O procedimento metodológico será 
desenvolvido por meio de metodologia expositiva – dialogada. Com 
apresentação de estudos de caso sobre o tema. Será disponibilizado 
material de apoio para reprodução. Espera-se que os participantes 
ampliem seus conhecimentos em relação ao tema e que o curso venha a 
contribuir para o desenvolvimento profissional dos mesmos.     

  

Titulo: V Semana de Psicologia da UFMT/Campus de Rondonópolis - Formação 
e atuação do psicólogo: diversidades teóricas e práticas. 

Unidade Geral: ICHS/CUR 

Coordenador: Thaís Ferro Nogara de Toledo - Docente 

Resumo: A V SEMANA DE PSICOLOGIA DA UFMT, Campus de Rondonópolis, será 
realizada nos dias 03, 04 e 05 de novembro de 2010. O evento visa 
promover a troca de informações e conhecimentos entre alunos e 
profissionais da área e de áreas afins, que estudam e/ou atuam na 
região. Representantes de Associações Nacionais ministrarão 
conferências sobre a formação e atuação do psicólogo em diversas áreas. 
O evento conta também com uma palestra sobre “A difusão da 
psicanálise infantil no Brasil”, uma mesa redonda e um mini-curso sobre 
Habilidades terapêuticas. Haverã ainda apresentação de pôsteres.    

  

Titulo: Projeto de língua inglesa  

Unidade Geral: IL 

Coordenador: Hilce Maria Araújo M. Carvalho - Docente 

Resumo:  Curso de Língua Inglesa para jovens e adultos que desejam desenvolver 
a habilidade oral e, também, para aqueles que necessitam de estratégias 
de compreensão para leitura de textos acadêmicos. 

  

Titulo: Ciclo de Estudos da Educação da Vida I 

Unidade Geral: IL 

Coordenador: Célia Maria Domingues da Rocha Reis - Docente 



Resumo: O curso propõe um Ciclo de estudos da Educação da Vida, método 
educacional elaborado por Masaharu Taniguchi. Apresenta concepção 
espiritualista da Vida, segundo a qual o mundo fenomênico (de 
espaço/tempo) é projeção da mente humana, portanto, provisório, e 
somente o Bem (mundo criado por Deus, eterno) tem existência 
verdadeira. A mente pode projetar situações boas ou ruins. Se ruins - 
doenças, sofrimentos, conduta inadequada, dificuldade financeira, de 
aprendizagem etc -, houve distorções mentais porque o homem, 
originariamente bom, deve projetar somente coisas boas. Para 
manifestar esse Homem-essência, é preciso desenvolver um modo de 
viver, um método, com valores e atitudes que evitem transtornos físicos, 
mentais, e promovam a exteriorização dessa perfeição natural. Nesse 
sentido, serão desenvolvidos procedimentos, técnicas - aulas expositivas, 
práticas meditativas, treinos (do riso, palavras positivas...), produção 
textual, projetos - que orientam a mente para o desenvolvimento 
positivo das relações intrapessoais, sociais, pelas quais a afetividade é 
expressa por meio do elogio, do reconhecimento das potencialidades e 
valorização das individualidades (talento, esforço, nível de crescimento); 
orienta para a compreensão de que o homem e os demais seres, 
animados/ inanimados, compõem uma unidade, sendo necessário 
desenvolver uma cultura de respeito mútuo para a manutenção de 
condições saudáveis do Todo.  

  

Titulo: Tradução de Textos Matemáticos I 

Unidade Geral: ICET 

Coordenador: Frederico José Andries Lopes - Docente 

Resumo: Iniciar alunos, professores e pessoal administrativo interessado na 
tradução de textos de matemática escritos em língua estrangeira, com 
ênfase à língua latina. 

  

  

Titulo: 1º Ciclo de Palestras sobre Fisiologia  

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Gisele Lopes Bertolini - Docente 

Resumo: O evento de extensão ora proposto está vinculado ao projeto de 
extensão 'Liga Acadêmica de Fisiologia Médica' e constitui uma das ações 
propostas no referido projeto. O presente projeto busca melhorar a 
formação educacional dos acadêmicos dos cursos de graduação e pós-
graduação das áreas de saúde e biológicas da UFMT e de outras 
instituições de ensino superior, através da oferta de palestras na área de 
fisiologia médica. Os temas abordados nas palestras são de fundamental 
importância para a formação dos profissionais da área de saúde, uma vez 
que se tratam de problemas de grande relevância para saúde pública. 

  

Titulo: Ciclo de Estudos da Educação da Vida II 

Unidade Geral: IL 

Coordenador: Célia Maria Domingues da Rocha Reis - Docente 



Resumo: A 'Educação da Vida',  método educacional elaborado por Masaharu 
Taniguchi, apresenta concepção espiritualista da Vida, segundo a qual o 
mundo fenomênico (de espaço/tempo - 'o que se manifesta'), horizontal, 
provisório, é projeção da mente humana, e somente  o Bem (mundo 
criado por Deus, eterno), vertical, tem existência verdadeira. O CICLO DE 
ESTUDOS DA EDUCAÇÃO DA VIDA- NÍVEL II (somente para os que 
cursaram o nível I), prevê o aprofundamento dos eixos horizontal/vertical 
e da identidade de todas as religiões na essência, conhecimento 
fundamental para  transpor o nível meramente teórico da religião, 
constituindo-o a base da vida cotidiana. A Educação se faz por meio de 
vibrações mentais  com/ sem  auxílio de palavras faladas/escritas.  O 
educador deve deixar de se nortear pelos padrões morais coercitivos, da 
crença do homem pecador,  e compreender que todo ser humano é 
essencialmente bom. Não tolher a natureza originalmente perfeita dos 
educandos pelo efeito restritivo de tais vibrações, reconhecer e elogiar as 
boas qualidades são os meios para que os educandos exteriorizem essa 
natureza.  Com base nesse conhecimento/conscientização propostos 
pelo método Educação da Vida, fazer o levantamento de necessidades 
em uma instituição escolar, elaborar projeto com base nessas 
necessidade e desenvolvê-lo. 

  

Titulo: II Festival de Arte Corporal - UFMT/CUA: Dança 

Unidade Geral: ICBS / CUA 

Coordenador: Neil Franco Pereira de Almeida - Docente 

Resumo: O II Festival de Arte Corporal compõe a programação curricular da 
disciplina Dança do curso de Educação Física da UFMT-CUA, ano 2010/2. 
Tem como objetivo criar um espaço que privilegie  a vivência e a 
experimentação de elementos da cultura corporal relacionados, 
sobretudo, ao universo da dança; assim como proporcionar a construção 
de conhecimento em relação à essa temática. Nessa perspectiva, esse 
evento assume uma dimensão interinstitucional, uma vez que envolve 
alunos/as da graduação em Educação Física, assim como outras 
instituições públicas e privadas de ensino que desenvolvam atividades 
voltadas para a dança.  

  

Titulo: Informática Educativa e manipulação de imagem 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Ruy Ferreira - Docente 



Resumo: Nas Escolas Estaduais vem ocorrendo mudanças com a chegada de novos 
computadores, pois este já trazem pré-instalados softwares livres e para 
que haja uma familiarização e adaptação aos softwares o Estado 
proporciona gratuitamente cursos para os profissionais da educação. 
Contudo não é oferecido aos alunos do Ensino Médio cursos para utilizar 
as várias ferramentas oferecidas pelo Linux Educacional 3.0. Portanto o 
curso Informática Educativa e Manipulação de Imagem irá proporcionar 
aos participantes, conhecimentos básicos sobre o Sistema Operacional 
Linux Educacional 3.0 com o objetivo que os alunos desenvolvam 
facilidades em usar o ambiente e navegar entre os diretórios. Será 
trabalhado também, funções básicas do BrOffice Writer, Impress, Calc, 
Internet e Edição de imagem utilizando o Gimp. De tal modo que ao final 
do curso espera-se que os alunos possam utilizar o conhecimento 
adquirido no seu período acadêmico, na sua vida pessoal e profissional. 
Ao final do curso espera-se que os alunos sejam capazes de utilizar com 
maior facilidade o Linux Educacional 3.0 e aproveitar os recursos 
oferecidos e aprendidos durante a realização do curso em sua vida 
acadêmica, pessoal e profissional. 

  

Titulo: V Colóquio de Letras - O Ensino de Línguas e Literatura na 
Contemporaneidade 

Unidade Geral: ICHS/CUR 

Coordenador: Divanize Carbonieri - Docente 

Resumo: O V Colóquio de Letras  tem como tema 'O Ensino de Línguas e Literatura 
na Contemporaneidade',  o que possibilita abrigar recorrentes questões 
relativas às políticas públicas para o ensino de línguas e literatura, à 
formação e prática docente nessas áreas, ao ensino e aprendizagem de 
línguas e literaturas e a experiências bem sucedidas na educação pública 
e privada.     

  

Titulo: I Curso de Formação Política de Estudantes de Biologia do Centro Oeste 

Unidade Geral: IB 

Coordenador: Renata Cristina Cabrera - Docente 

Resumo: O I Curso de Formação Política da Biologia do Centro Oeste é um curso 
que tem por intenção provocar uma análise crítica da organização da 
sociedade e como esta organização influência os estudantes de biologia 
enquanto indivíduo, sociedade e natureza. A Entidade Nacional de 
Estudantes de Biologia (ENEBio) vem apresentar a proposta de realização 
do I CFPBio-CO, tendo como Comissão Organizadora a própria ENEBio, a 
Articulação Regional Centro Oeste (AR/CO), o Centro Acadêmico de 
Biologia (CABio/UFMT) e demais estudantes do curso de Ciências 
Biológicas da Universidade Federal de Mato Grosso, com apoio de 
docentes e técnicos da Universidade.  Será realizado de 04 a 11 de 
dezembro de 2010. 

  

Titulo: A Física das Máquinas Simples 

Unidade Geral: ICNHS/Campus Sinop 

Coordenador: Yuri Alexandrovish Barbosa - Docente 



Resumo: A proposta consiste em que o estudante possa compreender as leis da 
física e suas aplicações, construindo equipamentos básicos (máquinas 
simples), como guindastes de roldanas, rampas, discos com correia, etc., 
de forma que os mesmo possam visualizar reconhecer a aplicação dessas 
leis nos equipamentos facilitando assim o aprendizado. 

  

Titulo: Formação de Gestores para a Educação a Distância 

Unidade Geral: REITORIA 

Coordenador: Rosemery Celeste Petter - Docente 

Resumo: Esse curso de extensão faz parte das políticas de consolidação da 
implantação do Sistema UAB pelo Ministério da Educação e visa à 
preparação de recursos humanos, nas instituições públicas de ensino 
superior, para oferta de cursos na modalidade a distância.    Mediante o 
oferecimento desse curso de busca-se contribuir para a ampliação dos 
debates sobre a modalidade a distância e, sobretudo, qualificar 
profissionais para atuarem na Educação a Distância como gestores ou 
orientadores acadêmicos (tutores).   

  

Titulo: I e II Fórum de Coordenadores de Curso na Área de Pedagogia do 
Sistema Universidade Aberta do Brasil 

Unidade Geral: REITORIA 

Coordenador: Rosemery Celeste Petter - Docente 

Resumo: Estabelecer o Fórum de Coordenadores de Curso da Área de Pedagogia, 
no sentido de consolidar um regime de colaboração mútua entre as 
instituições que atuam na área, no âmbito do Sistema Universidade 
Aberta do Brasil (UAB).    A estratégia para viabilizar o regime de 
colaboração mútua terá como elemento principal à realização de 
reuniões de toda a equipe, onde serão discutidos temas que possam 
propiciar esta integração.    Para tanto, será necessário o deslocamento 
dos coordenadores de curso das Instituições de Ensino Superior (IES), 
para a realização de reuniões semestrais que comporão os Fóruns com o 
intuito de sistematizar metodologias e promover troca de experiências 
entre as IES. 

  

  

Titulo: Curso Formação de Tutores para Educação a Distãncia 

Unidade Geral: REITORIA 

Coordenador: Carlos Rinaldi - Docente 



Resumo:   Com a criação da Universidade Aberta do Brasil, a UFMT ve uma 
possibilidade de ampliar suas açoes no interior com oferta de cursos de 
formação continuada. Por isso, propõe o curso de Formação de Tutores a 
Distância, onde profissionais que irão atuar como orientadores 
acadêmicos formam o público alvo do curso.    Os cursos serão 
desenvolvidos por meio da combinação de momentos presenciais e a 
distância, com a utilização do ambiente colaborativo de aprendizagem.    
Espera-se que essa diversidade de encontros propicie a constituição de 
uma comunidade de aprendizagem em rede, sob os princípios da EaD: 
cooperação, respeito, interação e autonomia.    A comunicação nos 
momentos a distância, será mediatizada por meio do omaterial didático 
disponibilizado no ambiente de aprendizagem Moodle, pelo correio 
eletrônico, fóruns e mediada pelo Orientador.    Os cursistas contarão 
como o apoio contínuo de um Orientador (tutor) na relação de um para 
grupo de 15 alunos. O material didático, composto por três Módulos, 
será construído por professores especialistas em EaD da UFMT e 
disponibilizado ao cursistano ambiente Moodle.    A avalização será 
realizada em função dos objetivos propostos, levando-se em 
consideração o seguinte: leitura dos Textos-base, desenvolvimento das 
atividade propostas, anotalções, questionamentos levantados, 
participação nos fóruns e bate-papos.  

  

Titulo: Patati patata: contadores de histórias (Cópia) 01-12-2010 

Unidade Geral: ICHS/CUR 

Coordenador: André de Souza Pena - Docente 

Resumo: O projeto oferece aos pacientes e acompanhantes do Hospital um 
contato com a literatura, através da leitura de poemas, contos e outras 
formas literárias, proporcionando, além de entretenimento e lazer, 
aquisição do gosto pela leitura. 

  

Titulo: Curso Formação de Autores para Educação a Distãncia 

Unidade Geral: REITORIA 

Coordenador: Carlos Rinaldi - Docente 



Resumo:   Com a criação da Universidade Aberta do Brasil, a UFMT ve uma 
possibilidade de ampliar suas ações no interior com oferta de cursos de 
formação continuada. Por isso, propõe o curso de Formação de Autores a 
Distância, onde profissionais que irão desenvolver material didático 
formam o público alvo.    O curso será desenvolvido por meio da 
combinação de momentos presenciais e a distância, com a utilização 
AVA.    Espera-se que essa diversidade de encontros propicie a 
constituição de uma rede, sob os princípios da EaD: cooperação, 
respeito, interação e autonomia.    A comunicação, nos momentos a 
distância, será mediatizada por meio do material didático disponibilizado 
no ambiente de aprendizagem Moodle, pelo correio eletrônico, fóruns e 
mediada pelo Orientador.  Os cursistas contarão com o apoio contínuo 
de um Professor formador na relação de um para grupo de 15 alunos, o 
Professor formador acompanhará a fase inicial da produção do material 
didático do cursista.   O material didático, composto por três Módulos, 
será construído por professores especialistas em EAD da UFMT e 
disponibilizado ao cursista no ambiente Moodle.     A avaliação será 
realizada em função dos objetivos propostos, levando-se em 
consideração: leitura dos Textos-base, desenvolvimento das atividades 
propostas, anotações, questionamentos levantados, participação nos 
fóruns e bate-papos.    

  

Titulo: Bioquimica Humana Aplicada 

Unidade Geral: ICBS / CUA 

Coordenador: Kleber Eduardo de Campos - Docente 

Resumo: A Bioquimica é um ramo da ciencia que estuda os aspectos das reacoes 
quimicas no organismo, visando nas transformacoes de macromoléculas 
e micromoléculas em energia e estoques nutricionais para a manutencao 
dos processos vitais. Portanto, a bioquimica é considerada uma das mais 
importantes disciplinas em qualquer curso das área biológica, sobretudo 
ainda que esta disciplina é uma base essencial para outras areas de 
conhecimento, como por exemplo a Genetica, Fisiologia, Imunologia, 
Farmacologia e Patologia. Dependendo da atuação profissional, esta 
disciplina terá fundamental importancia, como uma excelente 
ferramenta de base para estudantes que atuarão tanto na pesquisa como 
no setor clinco. Como muitos alunos necessitam rever conceitos básicos, 
aplicar seus conhecimentos para sua área específica e aprimorar seu 
conteúdo em bioquimica, este curso de extensão é oferecido. Além de 
proporcionar um conteúdo teórico comum a todos os alunos, serão 
realizadas exposicoes atualizadas na literatura mundial na aplicabilidade 
no trabalho diario de um profissional da saude, a fim de realcar os 
conhecimentos do aluno. Alem disso, esta proposta tambem visa em 
realizar grupos de discussão, onde os alunos poderão tirar suas dúvidas a 
vontade, de acordo com as necessidades do seu curso de graduacao. 

  

Titulo: Boletim do Professor de Matemática  

Unidade Geral: ICET / CUA 

Coordenador: Admur Severino Pamplona - Docente 



Resumo: O Boletim do Professor de Matemática tem como objetivos: promover 
aprofundamento teórico e prático de conteúdos estatísticos e 
probabilísticos, realizar discussões acerca das abordagens de ensino do 
tema Tratamento da Informação, incentivar a produção acadêmica dos 
alunos da Licenciatura em Matemática e o debate acerca da formação de 
professores de matemática e da prática docente. Sua origem está na 
necessidade de construir um espaço formal por meio do qual alunos e 
professores da Matemática, bem como professores do ensino 
fundamental, possam debater e refletir juntos sobre o ensino da 
Matemática de modo geral, e do tema Tratamento da Informação, de 
maneira particular. Aos licenciandos, o Boletim trará a oportunidade de 
desenvolver/exercitar as competências de pesquisar, expressar-se por 
meio de textos escritos, dialogar e argumentar sobre Matemática, 
Probabilidade e Estatística e seu ensino. Para os professores, será uma 
oportunidade de atualizar-se quanto a pesquisas em Educação 
Matemática, métodos e materiais de ensino e informar-se sobre as ações 
da Universidade para a formação continuada em sua área. A seção 
elaborada a partir de entrevistas com os leitores contribuirá para um 
maior conhecimento da cultura do professor, dos seus desafios e 
problemas, de suas condições de trabalho e perspectivas de ação.  

  

Titulo: Aperfeiçoamento em Fertilidade dos Solos  

Unidade Geral: ICAA/Campus Sinop 

Coordenador: Rogerio Alessandro Faria Machado - Docente 

Resumo: Devido a grande importância da Fertilidade dos Solos para oa produção  
vegetal cultivado e por ser esta área imprescindível aos profissionais da 
Agronomia este curso tem por objetivo capacitar os acadêmicos de 
agronomia a utilizarem racionalmente os conhecimentos adquiridos na 
Disciplina de Fertilidade dos Solos e Incentivar a prática docente do 
Acadêmico e Monitor da Disciplina. 

  

Titulo: II CONGRESSO DE ESTUDANTES DA UFMT/CUIABÁ 

Unidade Geral: PROCEV 

Coordenador: Cláudia Regina Bovo - Docente 

Resumo: Este Evento se caracteriza por ser o Congresso de Estudantes da 
Universidade Federal de Mato Grosso campus de Cuiabá. Congresso este 
se caracteriza como forum de deliberaçao máxima do movimento 
estudantil desta IFES. 

  

Titulo: XVIII SEMANA DE MINICURSOS DAS PRÁTICAS DE ENSINO DE QUÍMICA 
DA UFMT  

Unidade Geral: ICET 

Coordenador: Angela Denardi - Docente 



Resumo: A Semana de minicursos é desenvolvida semestralmente e constitue uma 
das etapas da formação do professor de Química do curso de 
Licenciatura Plena em Química da UFMT. Esta faz parte das atividades 
educacionais das disciplinas de Prática de Ensino de Química. Visam 
estimular o futuro professor de Química na construção de materiais 
didático-pedagógicos. Cada discente é orientado a construir um 
minicurso onde predomine a “construção de conceitos”. Estas atividades 
vêm sendo realizadas com grande sucesso trazendo para dentro da 
universidade um número significativo de alunos do ensino fundamental e 
médio como participantes nos minicursos. Neste semestre os discentes 
das disciplinas de Prática de Ensino de Química I, II e III, os bolsistas 
ligados ao Programa Química em Ação e ao Projeto de Acoes extra 
curriculares em areas verdes estarão desenvolvendo os minicursos com 
esta finalidade. Nesta oferta serão reservadas 90 vagas para os alunos da 
Escola Estadual Raimundo Pinheiro da Silva, 90 vagas para os alunos da 
Escola Estadual Ferreira Mendes, 75 vagas à escola Heliodoro Capistrano 
da Silva e 75 vagas ao CEJA Cesário Neto. Para dar continuidade em 
divulgar e oficializar uma ação que já vem sendo praticada é que estamos 
apresentando este projeto, a esta Pró-Reitoria.  

  

Titulo: LIGA ACADÊMICA DO PULMÃO 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Clóvis Botelho - Docente 

Resumo: A LAP visa levar aos ingressantes a oportunidade de revisar o estudo 
anatômico, fisiológico e semiológico do corpo humano, em especial do 
sistema respiratório, aprofundar o mesmo com casos clínicos e levar aos 
estudantes do ensino fundamental e ensino médio de colégios públicos 
(principalmente) uma noção básica e geral sobre o pulmão, realçando 
também doenças que o afetam, como o tabagismo. A Liga visa levar 
saúde e educação à uma parte da cidade de Cuiabá e do Estado de Mato 
Grosso, através de aulas práticas expositivas e, para isso, fazer um 
trabalho antes de conscientização e orientação aos ingressantes da 
própria Liga, para depois passarmos aos estudantes de todo o Estado. 
Além disso a realização e promoção de simpósios e encontros científicos 
para discussão e atualização dos profissionais na área da saúde.  

  

Titulo: Tae kwon do 2011 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Edvaldo Eziderio Bispo - Técnico Administrativo 

Resumo: Levar o tae kwon do ao publico que não possui acesso a esse tipo de 
esporte para ter como  objetivo o aprendizado da arte marcial coreana 
para trabalhar a disciplina que a doutrina propõe para formar cidadãos 
dignos, revelar talentos e levar a pratica saudavel de uma arte marcial 
que pode  transformar a vida desse futuro cidadão de forma positiva a 
praticar sempre um tipo de esporte para com isso contribuir para a 
qualidade de vida de uma parcela siginificativa da população 

 


