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TÍTULO: MATEMÁTICA COM POV-RAY 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICET 

COORDENADOR: FREDERICO JOSÉ ANDRIES LOPES - DOCENTE 

RESUMO: Esta proposta visa prover os elementos da criação de imagens 
fotorrealistas a serem utilizadas no ensino de matemática do ensino 
médio através do programa POV-Ray (povray.org) e de sua linguagem 
de programação própria. 

 

 

TÍTULO: MATEMÁTICA COM POV-RAY II 



MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICET 

COORDENADOR: FREDERICO JOSÉ ANDRIES LOPES - DOCENTE 

RESUMO: Este curso pretende trazer aos alunos de ciências exatas, em especial 
aos de Licenciatura em Matemática, o mesmo curso 'Matemática com 
POV-ray' realizado em maio-julho deste ano, acrescido das 
experiências concretas vividas em escolas públicas. 

 

TÍTULO: ANIMAIS DE LABORATÓRIO/BIOTÉRIO - UFMT 

MODALIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

UNIDADE: VICE 

COORDENADOR: BENEDITO LUIZ FIGUEIREDO - DOCENTE 

RESUMO: O Biotério Central da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus 
Cuiabá, possui infraestrutura moderna e instalações adequadas à 
criação de animais de biotério convencionais,  Specific Pathogen Free 
(SPF) e geneticamente modificados. O plantel atual é formado por 
ratos Wistar e camundongos da linhagem Swiss. A criação e a 
manutenção desses animais são realizadas de acordo com os padrões 
de qualidade estabelecidos pela Sociedade Brasileira de Ciência em 
Animais de Laboratório (SBCAL) e Conselho Nacional de Controle de 
Experimentação Animal (CONCEA), bem como em legislações 
relacionadas à biossegurança e experimentação animal. Assim, o 
Biotério Central visa criar, manter e fornecer esses animais à 
Universidade Federal de Mato Grosso e  às demais instituições de 
ensino e de pesquisa que atuam na região Centro-oeste para fins 
didáticos e de experimentação.   

 

TÍTULO: OFICINAS DE FÍSICA 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICEN/CUR 

COORDENADOR: FREDERICO AYRES DE OLIVEIRA NETO - DOCENTE 

RESUMO: Muitos dos métodos experimentais e teóricos em Física são 
desconhecidos do público em geral, a menos dos que mantém contato 
com a área, seja como docentes, seja como estudantes das áreas 
específicas. O objetivo com essa proposta é apresentar tais métodos 
aos estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, bem como 
membros das comunidades locais. Serão abordados temas das 
diversas áreas da Física, tais como Mecânica, Eletromagnetismo, 
Termodinâmica, entre outras. Com isso, pretende-se abranger tanto os 
métodos experimentais quanto os métodos teóricos em Física, 
apresentando, assim, as diversas formas de abordagem científica dos 
fenômenos da Natureza. 

 

TÍTULO: CAPACITA SUAS - MATO GROSSO/2012 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICHS 

COORDENADOR: VERA LUCIA BERTOLINE - DOCENTE 



RESUMO: A Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT integra a Rede 
Nacional CAPACITA SUAS criada pelo Ministério de Desenvolvimento 
Social e Com bate a Fome - MDS - do Governo Federal para promover 
capacitação de profissionais que integram o Sistema Único de 
Assistência Social no estado de Mato Grosso, através dos 141 
municípios. Nesta primeira etapa serão realizados três cursos, a saber: 
Módulo I - INTRODUÇÃO com carga horária total de 40 horas, a ser 
realizado em Cuiabá, no Hotel Mato Grosso Fazenda e contemplará 
174 técnicos de CRAS, 61 integrantes de equipes volantes e 41 técnicos 
de CREAS totalizando 275 pessoas a serem divididas em 10 turmas. O 
Módulo II - GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA  com carga horária 
de 40 horas, também será realizado em Cuiabá, no Hotel Mato Grosso 
fazenda e promoverá a formação de 141 pessoas: gestores da 
Assistência Social e contadores responsáveis pelo acompanhamento 
do orçamento da assistência social dos municípios; serão subdivididos 
em 05 turmas. E por fim, o Módulo III - INDICADORES PARA 
DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA 
E SUAS (40horas) que também deverá ser realizado em Cuiabá 
contemplando 20 turmas, totalizando 581 pessoas. 

 

TÍTULO: IV - CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICHS/CUR 

COORDENADOR: ANDERSON SANTOS DA SILVA - DOCENTE 

RESUMO: O curso de Administração Pública está voltado para os assuntos da 
administração governamental e tem como proposta levar ao 
conhecimento do participantes o conhecimento da gestão pública para 
assim tornar um cidadão mais consciente das ações do poder público. 

 

TÍTULO: ADOLESCÊNCIA E SEXUALIDADE: REFLETINDO COM A COMUNIDADE ESCOLAR 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: IE 

COORDENADOR: JANE TERESINHA DOMINGUES COTRIN - DOCENTE 

RESUMO: Este projeto objetiva problematizar as questões de sexualidade 
presentes no cotidiano escolar, que dificultam a prática pedagógica, e 
se destina aos professores, alunos, gestores e funcionários de uma 
escola estadual de ensino fundamental da cidade de Cuiabá, estado de 
Mato Grosso. A partir de um levantamento dos principais problemas 
existentes na escola, serão realizados encontros com a comunidade 
escolar, a fim de buscar alternativas para resolvê-los. O projeto será 
desenvolvido por meio de grupos focais, encontros com professores, 
encontro com alunos, encontros com toda a comunidade escolar para 
debates sobre o tema sexualidade e resolução de problemas. O 
período de execução é de 20 de fevereiro a 20 de dezembro de 2014. A 
proposta está embasada, teoricamente, na perspectiva histórico-
crítica em Psicologia, que considera o comportamento humano como 
fruto das relações sociais e culturais que se estabelecem na vida 
cotidiana. 

 



TÍTULO: INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS IDENTIFICADAS NA PRESCRIÇÃO E 
DISPENSAÇÃO DURANTE A HOSPITALIZAÇÃO  (CÓPIA) 04-12-2013 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICBS / CUA 

COORDENADOR: FERNANDA REGINA CASAGRANDE GIACHINI VITORINO - DOCENTE 

RESUMO: A utilização simultânea de vários fármacos constitui uma prática 
comum na clínica médica e está intrinsicamente relacionada ao 
aumento das ocorrências de interações medicamentosas indesejáveis, 
podendo desencadear a ocorrência de efeitos adversos. As interações 
medicamentosas indesejadas ocorrem com maor frequência durante a 
hospitalização, devido a administação de múltiplos fármacos ao longo 
das internações. Neste contexto, a seleção adquada de medicamentos 
bem como a realização do monitoramento farmacoterapêutico dos 
pacientes constituem práticas que devem ser adotadas pelo 
profissionais da saúde. Pretendemos estudar alguns aspectos 
referentes à prescrição, dispensação, uso e gerenciamento dos 
medicamentos utilizados por paceintes hospitalizados na rede pública 
de saúde do Médio Araguaia. Através dos resultados obtidos, iremos 
elaborar um curso de atualização para acadêmicos dos cursos da área 
da saúde do Médio Araguaia, onde iremos abordar temas como 
interações entre medicamento-medicamento, medicamento-
alimentos, medicamento-exames laboratoriais e também, identificar a 
dispensação de medicamentos que não são adequados para o 
tratamento medicamentoso.     

 

TÍTULO: O ESTÁGIO IV E A REALIZAÇÃO DE MINICURSOS: PROPOSTA PARA 
ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA PARA SUPERAÇÃO 
DO CICLO VICIOSO DO ENSINO TRADICIONAL E DESENVOLVIMENTO DOS 
SABERES DOCENTES 

MODALIDADE: PROGRAMA 

UNIDADE: ICET / CUA 

COORDENADOR: GRAZIELE BORGES DE OLIVEIRA PENA - DOCENTE 

RESUMO: Este programa prevê a realização de minicursos ofertados para alunos 
do ensino médio, por alunos do curso de Licenciatura em Química, 
matriculados na disciplina de Estágio Supervisionado IV. Os 
estagiários realizam planejamento na disciplina sobre os conteúdos 
dos PCN´s com objetivos para a formação do cidadão e, como prevê o 
Projeto político Pedagógico do Curso, ministram o planejamento no 
minicurso (carga horária de 22 horas) sob orientação tanto, do 
professor da UFMT, quanto do professor da Escola. O principal 
objetivo do programa é possibilitar o desenvolvimento dos saberes da 
docência nos estagiários do curso de Licenciatura em Química 
matriculados na disciplina de Estágio Supervisionado IV, por meio da 
liberdade e autonomia do processo de construção da aula, sequência 
didática, processo de aprendizagem e avaliação. O programa prevê a 
escrita de diários durante a participação no programa e, também, a 
discussão com todos os membros envolvidos para reflexão da 
experiência. 

 



TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO EM 
CENTROS EDUCACIONAIS INFANTIS DE BARRA DO GARÇAS – MT 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICET / CUA 

COORDENADOR: KEILY ALVES DE MOURA OLIVEIRA - DOCENTE 

RESUMO: As doenças transmitidas por alimentos (DTA) podem desencadear um 
quadro clínico leve, severo, ou até mesmo a morte, principalmente no 
caso de grupos de risco, como crianças, idosos e/ou pessoas 
imunodeprimidas. Diversos fatores são responsáveis por riscos de 
contaminação de alimentos nas creches e escolas podendo ser citados: 
preparo dos alimentos com muita antecedência, e condições de 
higiene inadequadas no local de preparo. Assim, além da preocupação 
com aspecto nutricional do alimento, os serviços de alimentação e 
nutrição infantil devem adotar métodos que avaliem a qualidade 
higiênico-sanitária das refeições servidas.   A implantação das Boas 
Práticas de Fabricação (BPF) constitui o primeiro passo a ser dado por 
qualquer empresa que manipule alimentos para assegurar uma 
produção segura e com qualidade. Fazem parte das BPF uma série de 
normas e regras que abrangem desde a obtenção das matérias-primas 
até a estocagem e expedição dos produtos elaborados. Neste sentido, 
o presente projeto pretende avaliar as condições higiênico-sanitárias 
dos locais de produção das refeições em Centros Educacionais Infantis 
de Barra do Garças – MT, e implementar um programa de Boas 
Práticas de Fabricação nestes centros educacionais infantis.  

 

TÍTULO: GINÁSTICA ARTÍSTICA 2014  

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: FEF 

COORDENADOR: VALDA DA COSTA NUNES - TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

RESUMO: A Escolinha de Ginástica Artistica possui como principal objetivo iniciar 
as crianças e adolescentes na apropriação de aspectos da cultura 
corporal de movimentos relacionados a esta modalidade esportiva.    
A Ginástica Artística oportuniza o crescimento afetivo, social, motor e 
psicológico de uma forma simples e prazerosa envolvendo 
cambalhotas, rolamentos, saltos em diversas perspectivas.    Esta 
modalidade proporcionará aos alunos uma ampla vivência de 
movimentos, desenvolvendo a lateralidade, o equilibrio, a força, a 
coordenação, o ritmo e a flexibilidade, entre outras capacidades 
fisicas, além de desenvolverem a sociabilização, a auto-disciplina, a 
auto-estima.     Tais aspectos qualitativos da Ginástica Artística, 
destacam a sua relevância no âmbito da comunidade de Cuiabá e 
Vázea Grande. Para a equipe executora, o projeto tem como objetivo 
principal a difusão de conhecimentos, descoberta de novas linhas de 
pesquisa.     Este é o único local nestas duas cidades que oferece esta 
modalidade esportiva de Ginástica Artística. 

 

TÍTULO: TÓPICOS TEÓRICO-PRÁTICO DE FISIOLOGIA E TOXICOLOGIA REPRODUTIVA 

MODALIDADE: CURSO 



UNIDADE: 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. Já a Fisiologia é o ramo da biologia que estuda as múltiplas 
funções mecânicas, físicas e bioquímicas nos seres vivos. De uma 
forma mais sintética, a fisiologia estuda o funcionamento do 
organismo.  Existem fatores internos e externos que podem modificar 
o desenvolvimento do embrião ou alterar a fisiologia, em detrimento 
disso as pesquisas in vivo constituem importante ferramenta de 
compreensão e avaliação do funcionamento adequado e patológico 
dos sistemas e da influência toxicológica na reprodução animal. Além 
de proporcionar um conteúdo teórico comum a todos os alunos, serão 
realizadas aulas práticas em embriologia e fisiologia de sistemas e 
grupos de discussão, onde os alunos poderão tirar suas dúvidas, 
aumentar seus conhecimentos e ter um contato inicial com a pesquisa.    

 

TÍTULO: PROJETO DE MÚSICA - PROGRAMA DE EXTENSÃO DO IL 2014/1  

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: EDA DO CARMO PEREIRA - DOCENTE 

RESUMO: Conjunto de sete opções de cursos desenvolvidos para jovens e 
adultos, cada um deles com 60 horas, distribuídas ao longo de um 
semestre letivo: Teclado Iniciante, Violão Iniciante, Técnica Vocal 
Iniciante,  Piano Iniciante, Violino Iniciante,  Teoria e Percepção 
Musical e Viola Caipira. 

 

TÍTULO: PROJETO DE MÚSICA ANTIGA 2014 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: EDA DO CARMO PEREIRA - DOCENTE 

RESUMO: Reapresentação da proposta desenvolvida durante  o ano de 2013, 
com a finalidade de  desenvolver estudos, pesquisa e atividades de 
Música Antiga a fim de articular as áreas de ensino, pesquisa e 
extensão na execução de repertório musical do período Medieval, 
para a realização de concertos e para a edição de uma coletânea de 
peças musicais épicas. 

 

TÍTULO: PROGRAMA DE FORMAÇÃO DOCENTE EM DANÇA E GINÁSTICA (DAGIN-
UFMT/CUA) (CÓPIA) 04-03-2013 (CÓPIA) 11-03-2013 (CÓPIA) 15-02-2014 

MODALIDADE: PROGRAMA 

UNIDADE: ICBS / CUA 

COORDENADOR: NEIL FRANCO PEREIRA DE ALMEIDA - DOCENTE 

RESUMO: O Programa de Formação em Dança e Ginástica (DAGIN)-UFMT/CUA 
tem como objetivo oferecer aos/às discentes e profissionais de 
Educação Física, de instituições públicas e privadas, a possibilidade de 
formação e atuação docente nos campos da Dança de Salão e da 



Ginástica Geral, assim como oferecer à comunidade interna e externa 
à UFMT a oportunidade de experiências nessas áreas da cultura 
corporal do movimento.   Integram o Programa quatro projetos de 
formação docente: Projeto Pés de Valsa - voltado para formação de 
professores/as de dança de salão e atuação na Cia de Dança de Salão 
Pés de Valsa;  Projeto Clínica do Forró – atendimento à comunidade 
local com aulas de dança de salão; Projeto De Pernas Para o Ar - 
enfocando a formação docente na área de Ginástica Geral e atuação 
na produção coreográfica em Ginástica Geral – Grupo Gímnico De 
Pernas Para o Ar; e o Projeto Ensinando Ginástica  Geral – vivência da 
docência em atividades gimnicas para crianças e adolescentes. O 
projeto de Pernas para Ar foi idealizado em 2012, concluindo sua 
primeira etapa que seria o processo inicial de formação docente. Para 
2013, sua atuação amplia para o Projeto Ensinando Ginástica Geral  e 
a efetivação do Grupo Gíminico De Pernas para o Ar.      

 

TÍTULO: DE CASTIGOS E PRIVAÇÕES A LEITURAS E DEBATES, A EDUCAÇÃO MEDIEVAL 
ENTRE OS SÉCULOS XI E XII  

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: ICHS 

COORDENADOR: CARLILE LANZIERI JÚNIOR - DOCENTE 

RESUMO: Inspirados no saber clássico antigo, os medievais produziram reflexões 
acerca da formação discente, entre elas:     1. Sobre quais bases 
conceituais ela se erguia?     2. Que ações eram necessárias à educação 
dos jovens?     3. Como se dividia a capacidade de aprendizagem dos 
humanos?    4. O que tornaria uma pessoa sábia?    Na Idade Média, a 
educação era meio para se alcançar a sabedoria, que se dividia em 
ciência e sapiência. A primeira representava o conhecimento dos livros 
e aulas com sábios mestres. A última era o que se aprendia com uma 
vida cristã. Na ótica dos mestres de então, uma não existia sem a 
outra.    Todavia, essa sabedoria não se resumia à forma letrada. 
Havia outras variedades de saber. Assim, um iletrado, em função de 
sua conduta exemplar, poderia ser aceito como sábio. Ao passo que 
um douto de vida condenável não era alçado a esta condição.     Estas 
premissas nos levam a trabalhar com duas hipóteses: as trocas entre 
oral e letrado no medievo e a inexistência de sobreposições entre 
essas duas partes, algo pouco contemplado pela historiografia.    Em 
cada um dos módulos de trabalho serão apresentados estudos de caso 
que aprofundarão as temáticas desenvolvidas. 

 

TÍTULO: XXIII SEMANA DE MINICURSOS DAS PRÁTICAS DE ENSINO DE QUÍMICA DA 
UFMT/ ÁGUAS EM MATO GROSSO - PARTE II / NOVOS TALENTOS  

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICET 

COORDENADOR: ELANE CHAVEIRO SOARES - DOCENTE 

RESUMO: A Área de Ensino de Química e o Laboratório de Pesquisa e Ensino de 
Química (LabPEQ)  convida toda comunidade acadêmica, aos 
professores e alunos Ensino Médio para participar da XXIII Semana de 
Minicursos das Práticas de Ensino de Química da UFMT (XXIII 



SEMIPEQ).   Como um projeto de extensão que ocorre na UFMT desde 
2002, a SEMIPEQ reafirma sua importância no cenário de formação de 
professores como um momento impar, onde os discentes do Curso de 
Licenciatura Plena em Química, os bolsistas do Projeto PIBID e 
TUTORIA/Química, encontram-se com estudantes do Ensino Médio em 
horários programados para a realização de atividades práticas e 
teóricas, que tratam da construção de conceitos químicos. Representa 
também a oportunidade para professores, acadêmicos da graduação e 
da pós-graduação participarem de conferências e palestras com temas 
relevantes no Ensino de Química.   Nesta XXIII edição, buscamos nas 
parcerias com o Projeto Novos Talentos, o Programa de Pós-
graduação em Ensino de Ciências (Mestrado Profissional), de Recursos 
Hídricos (PPGRH), com o Instituto de Física (IF) com o Instituto de 
Biociências (IB) e com o PIBID de Música, a compreensão e atuação na 
complexa ideia de interdisciplinaridade e de integração das áreas do 
conhecimento. 

 

TÍTULO: DANÇA NA ESCOLA  

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: PROEG 

COORDENADOR: JACQUELINE DA SILVA NUNES PEREIRA - DOCENTE 

RESUMO: O projeto de Dança na escola faz parta da disciplina de Dança do 
Curso de Educação Física do Pontal do Araguaia, tendo como proposta 
a articulação do ensino da pesquisa e da extensão. A partir das 
vivencias corporais e dos conteúdos programáticos desenvolvidos ao 
longo da disciplina, os alunos de educação física desenvolverão 
atividades corporais que despertem o gosto da dança na educação 
física escolar, enquanto um conteúdo curricular.  As aulas serão 
realizadas no contra turno, vinculadas a pratica pedagógica da 
disciplina. As crianças selecionadas deverão ser do ensino 
fundamental entre a faixa etária de 07 a 14 anos estudantes de escola 
Publica ou Privada. Como encerramento do Projeto será realizado o I 
Festival de Dança da Escola no Teatro Municipal de Barra das Garças.    

 

TÍTULO: BIBLIOTECA SETORIAL DE MATEMÁTICA: PERSPECTIVAS E ATUALIZAÇÃO 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICET 

COORDENADOR: FREDERICO JOSÉ ANDRIES LOPES - DOCENTE 

RESUMO: A presente proposta visa articular a Biblioteca Setorial de Matemática 
do ICET/UFMT com alunos e professores dos cursos de Matemática, 
Física, Química, Estatística e Geologia, que precisam conhecê-la e 
verificar se seus cursos estão por ela bem servidos, em vistas da futura 
atualização do acervo. Além disso, pretendemos promover oficinas de 
metodologia de pesquisa entre os alunos da Licenciatura em 
Matemática. 

 

TÍTULO: SUBJETIVIDADE E AFETIVIDADE NO PROCESSO DO APRENDER A APRENDER 



COM O ALUNO SURDO. 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: ANDERSON SIMÃO DUARTE - DOCENTE 

RESUMO: Os cursistas estarão compartilhando saberes na esfera do aprender a 
aprender o processo cognitivo de aprendizagem do aluno surdo.  A 
relação município, estado e federação é indispensável para a região 
mato-grossense frente aos educadores e formadores.  As atividades 
serão norteadas por palestras, aulas, exposições, depoimentos, 
atividades práticas e demonstrativas.        

 

TÍTULO: PROLIBRAS - PROFICIÊNCIA DE LIBRAS PARA COMUNIDADE SURDA. 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: ANDERSON SIMÃO DUARTE - DOCENTE 

RESUMO: Os cursistas estarão compartilhando saberes na esfera do aprender a 
aprender o processo cognitivo de aprendizagem do aluno surdo.  A 
relação município, estado e federação é indispensável para a região 
mato-grossense frente aos educadores e formadores.  As atividades 
serão norteadas por palestras, aulas, exposições, depoimentos, 
atividades práticas e demonstrativas.        

 

TÍTULO: FESTIVAL INTER-ESCOLAR DE FUTSAL  

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICBS / CUA 

COORDENADOR: FREDERICO JORGE SAAD GUIRRA - DOCENTE 

RESUMO:            O I Festival interescolar de Futsal é uma atividade da 
Universidade Federal de Mato Grosso - Curso de Educação Física da 
disciplina de Futebol e Futsal, e será desenvolvido pelos próprio 
acadêmicos com o intuito de levar a comunidade das escolas 
municipais em questão a prática de uma modalidade esportiva de 
bastante repercussão nacional que é o futsal. Também será meta 
deste Festival proporcionar aos acadêmicos, futuros professores cujo 
campo de trabalho se dá principalmente nas escolas da rede pública 
de Barra do Garças e Pontal do Araguaia a realização de uma 
atividade prática por meio do qual defrontarão com situações muito 
próximas da realidade da educação física escolar. 

 

TÍTULO: DOCÊNCIA E MEMÓRIA: VIDEODOCUMENTÁRIO PRESENÇA DAS MULHERES 
NA UFMT (1970-1980) 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: IE 

COORDENADOR: NILCE VIEIRA CAMPOS FERREIRA - DOCENTE 

RESUMO: Este projeto de extensão tem como finalidade a realização de um 
vídeo-documentário que priorize a riqueza humana ao desvelar 
fragmentos da história concernentes à atuação docente feminina na 
Universidade Federal do Mato Grosso/UFMT – Campus Cuiabá. Como 



parte complementar, implica procedimentos abrangidos pelos 
realizadores do vídeo-documentário, incluindo a formação de grupo 
de estudos, entrevistas com servidoras da UFMT e outras ações, no 
intento de compartilhar a participação feminina na UFMT. O Projeto 
prevê encontros para a discussão de tópicos referentes à conjuntura 
acadêmica  teoria e prática, contemplando a análise  de documentos 
que possam subsidiar a proposta e coleta de fontes orais. Isto é, na 
visão indissociável entre ensino, pesquisa e extensão, compartilhar o 
conhecimento e resultados oriundos do projeto com a realização do 
vídeo-documentário. A intervenção historiográfica para a constituição 
do corpus documental abrangerá momentos de trabalho com 
implicações teórico-práticas envolvidas nesse ato investigativo. 
Pressupomos o envolvimento de graduandos e docentes em busca de 
inovações, de interpretações que possam compor o vídeo-
documentário, considerando a participação das mulheres na 
consolidação da UFMT/Campus Cuiabá.   O registro do testemunho de 
docentes dos primeiros anos da instituição, 1970-1980, permitir-nos-á 
apresentar a memória, o testemunho, como um importante recurso na 
reconstrução dessa fase histórica, na compreensão maior de que ela 
foi um fenômeno social construído coletivamente, com a participação 
de muitos atores. 

 

TÍTULO: CONVERSANDO SOBRE O INTERCÂMBIO: RODAS DE CONVERSA 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: REITORIA 

COORDENADOR: PEDRO FELIPE FURLANETO NAVA - TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

RESUMO: A criação de rodas de conversa que permitam a troca de experiências 
entre pessoas envolvidas com o intercâmbio internacional é a 
possibilidade de concretização de um espaço em que os protagonistas 
da cena possam compartilhar suas experiências, expectativas, 
fantasias e prazeres. A Secretaria de Relações Internacionais (SECRI) 
prepara os alunos oferecendo apoio burocrático relacionado ao 
intercâmbio, porém falta  um espaço de suporte que possa ser 
preenchido por meio dos depoimentos daqueles que realizaram 
intercâmbio e que retornam a Cuiabá. Por meio do relato de suas 
experiências e expectativas, do choque cultural vivenciado, das 
dificuldades, cria-se um canal de comunicação com aqueles que irão 
passar pela experiência e com aqueles que tem o desejo ou 
curiosidade sobre o tema. Por meio de observação direta, os encontros 
serão registrados e analisados na perspectiva quanti-qualitativa. Os 
resultados servirão para compor planos e estratégias de abordagem 
na seleção, planejamento, divulgação e execução de ações futuras na 
SECRI/UFMT. Objetiva-se aprimorar os serviços prestados pela 
SECRI/UFMT, com o mapeamento de situações de vulnerabilidade e 
risco e a operacionalização de uma rede de apoio para aqueles que 
vão e para aqueles que voltam depois do período de intercâmbio. Os 
encontros também tem o objetivo de modular as expectativas e 
ansiedade próprias de quem se afasta de seu país de modo a 
minimizar frustrações e sofrimento psíquico delas decorrentes. 

 



TÍTULO: CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA - BASIC I 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: 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. 

 

TÍTULO: APRENDENDO O FUTSAL NA ESCOLA DENTRO DA PERSPECTIVA DA CULTURA 
CORPORAL DE MOVIMENTO. 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICBS / CUA 

COORDENADOR: FREDERICO JORGE SAAD GUIRRA - DOCENTE 

RESUMO: Com razão e cada vez mais discute-se sobre o papel da escola, 
instituição encarregada da educação sistematizada, e, dentre as 
possíveis respostas, há, pelo menos, uma concordância: a escola do 
terceiro milênio não pode se furtar ao seu papel transformador de 
pessoas e de sociedades, o que passa pela formação do homem por 
inteiro. No entanto, a velocidade que caracteriza o mundo globalizado 
em que vivemos, e que se manifesta também no raciocínio das 
crianças e jovens nem sempre encontra correspondência nas práticas 
escolares.  Com a Educação Física não é diferente, até porque não se 
pode considerar isoladamente uma disciplina no contexto da educação 
escolar. Não é difícil perceber a distância existente entre as ideias 
propagadas nos PCN’s e a realidade das escolas brasileiras.                          
Como todo o ensino, a Educação Física principalmente a escolar passa 
por uma crise, por meio do qual percebe-se que as modalidades 
esportivas deixaram de ser utilizadas como elemento facilitador para 
a inclusão e formação do aluno/cidadão, passando a cumprir um mero 
papel de exclusão e de seleção de alunos mais 'aptos' visando o 
treinamento no horário das aulas. Nesse sentido este Projeto tem por 
objetivo principal ofertar a comunidade escolar horário do contra-
turno a prática de modalidades esportivas como o Futsal, sob uma 
perspectiva diferenciada, mais voltada a cultura corporal, sem 
exigências de posturas determinadas e exclusivas, por meio exclusões, 
buscando sempre mais o aspecto lúdico e a formação presentes nestas 
atividades, do que uma seleção de quem pode ou não participar 
destas atividades. 

 

TÍTULO: REVISTA DE EDUCAÇÃO PÚBLICA 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: IE 

COORDENADOR: OZERINA VICTOR DE OLIVEIRA - DOCENTE 

RESUMO: A Revista de Educação Pública (REP) ISSN Impresso 0104-5962 – ISSN 
Eletrônico 2238-2097 é um periódico científico articulado ao Programa 
de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT). Está classificada na avaliação de periódicos pela  



CAPES em Qualis A2. Objetiva contribuir para a divulgação de 
pesquisas inéditas pertinentes à área de Educação, promovendo o 
intercâmbio de investigações científicas produzidas dentro desse 
campo de saber, em âmbito regional, nacional e internacional 
contribuindo para o debate e enfrentamento dos problemas da 
educação brasileira.          

 

TÍTULO: LABORATÓRIO ESPECIAL DE LUDICIDADE 'PROFª DRª SORAIHA MIRANDA DE 
LIMA' 

MODALIDADE: PROGRAMA 

UNIDADE: ICHS/CUR 

COORDENADOR: MARLON DANTAS TREVISAN - DOCENTE 

RESUMO: O Laboratório Especial de Ludicidade Profª Drª Soraiha Miranda de 
Lima, também denominado como  Brinquedoteca, funciona como um 
programa de extensão no Campus de Rondonópolis da Universidade  
Federal de Mato Grosso (UFMT) desde 2008 . Tem como principal 
objetivo proporcionar às crianças, na  faixa etária de 4 a 6 anos, 
matriculadas em escolas de Educação Infantil da rede pública 
municipal,  localizadas nas imediações do Campus, bem como aos 
professores que as acompanham, um espaço de  produção da cultura 
infantil e da realização de práticas educativas mediadas pelo brincar. 
É uma iniciativa  que está diretamente vinculada à implementação de 
uma política pública voltada para a infância e para um  direito 
inalienável da criança, que é o direito de brincar e o de ter acesso a 
espaços para o exercício desse  direito, a expressão artística. Nesse 
contexto, a formação continuada de professores supõe a mesma 
atenção.  Em suma, a Brinquedoteca, ao se definir como espaço 
voltado para a produção cultural da infância, visa  implementar ações 
destinadas à afirmação da criança como agente das experiências que 
marcam seu  tempo de vida e como cidadã. Além disso, por incluir os 
professores das crianças como participantes,  busca também propiciar 
espaços e momentos para a reflexão das práticas pedagógicas, do 
processo  educativo mediado pelo brincar e das relações estabelecidas 
nesse processo.   

 

TÍTULO: ARTE PÓS DESCARTE: CURSO DE FORMAÇÃO DE ARTE-EDUCADORES 2° 
EDIÇÃO 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: IE 

COORDENADOR: DARCI SECCHI - DOCENTE 

RESUMO: O curso de pedagogia necessita de formação complementar no campo 
da arte com utilização de sucatas e de descartes de madeira. A 
produção de artesanato pode se constituir em uma excelente 
estratégia didática para o debate de temas ambientais e produção de 
materiais instrucionais. 

 

TÍTULO: CICLO DE PALESTRAS E DEBATES - ARTE.COM 



MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICHS/CUR 

COORDENADOR: THAIS LEAO VIEIRA - DOCENTE 

RESUMO: O Ciclo de palestras e debates do Arte.Com é um acontecimento 
acadêmico-científico, onde acadêmicos poderão ter acesso a 
discussões metodológicas acerca da pesquisa histórica. É um evento 
aberto à comunidade e espera contar com acadêmicos da Instituição e 
de outras IES. O I Ciclo de Palestras e Debates acontecerá em fevereiro 
e março de 2014 e contará com a presença de cerca de 100 
participantes.  

 

TÍTULO: ESPORTE ACONTECE NA UFMT CAMPUS DE SINOP (CÓPIA) 06-03-2014 

MODALIDADE: PROGRAMA 

UNIDADE: PROCEV 

COORDENADOR: MARIO MATEUS SUGIZAKI - DOCENTE 

RESUMO: Programa de “Esporte na UFMT Campus de Sinop” nasce da 
necessidade de se fazer presente o esporte no cotidiano dos 
universitários, que necessitam de atividades de extensão e ocupação 
do tempo livre com atividades saudáveis.  A prática esportiva, 
principalmente no momento de autoconhecimento da pessoa, 
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.  Além disso 
esse programa visa contribuir nas escolinhas desportivas da Secretaria 
de Esportes cedendo monitores para auxiliar nos treinamentos.  

 

TÍTULO: CAFÉ COM CIÊNCIA 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICNHS/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: RAFAEL SOARES DE ARRUDA - DOCENTE 

RESUMO: A Universidade desempenha um papel de conservatório vivo do 
patrimônio da humanidade, patrimônio sem cessar renovado pelo uso 
que dele fazem professores e pesquisadores. Devido ao seu caráter 
multidisciplinar, permite a cada um ultrapassar os limites do seu meio 
cultural inicial. Neste sentido, o projeto de extensão objetiva difundir 
a produção científica dos docentes da UFMT/Campus Universitário de 
Sinop, principalmente os vinculados ao grupo de pesquisa NEBAM 
além dos docentes e alunos do curso de pós-graduação (PPGCAM). 
Pretende-se divulgar o andamento dos trabalhos desenvolvidos pelos 
pesquisadores do grupo bem como trazer à tona assuntos relevantes 
tanto da realidade local, como do cenário mundial e ainda estimular a 



comunidade acadêmica acerca de pesquisa científica. Os seminários 
constitui-se de um ciclo de palestras semanais, com duração de média 
de uma hora e trinta minutos mais trinta minutos de arguição. 
Pretendemos abranger toda a comunidade acadêmica da universidade 
almejando-se um público de, aproximadamente, 100 pessoas, dentre 
alunos, funcionários e docentes da UFMT e outras Instituições. Dentre 
os resultados esperados, está a concretização de um principais 
objetivos institucionais da UFMT, que é ampliar e consolidar a 
articulação com a sociedade e com os estudantes e contribuir para o 
desenvolvimento regional bem como informar para a comunidade 
acadêmica os resultados dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos 
na amazônia mato-grossense desde 2008.     

 

TÍTULO: FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

MODALIDADE: PROGRAMA 

UNIDADE: ICHS / CUA 

COORDENADOR: CRISTINA BATISTA DE ARAÚJO - DOCENTE 

RESUMO: O projeto 'Formação Continuada de Profissionais da Educação Básica' 
objetiva desenvolver ações integradas de pesquisa, extensão e ensino 
a fim de promover espaços de interlocução entre acadêmicos, 
profissionais, e alunos. Além disso, o projeto prevê a atuação efetiva 
na construção de materiais criativos e métodos inovadores de ensino 
que possam ser utilizados nas comunidades envolvidas.  

 

TÍTULO: JOVENS FAZENDO CIÊNCIAS EXATAS. 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICEN/CUR 

COORDENADOR: MARCUS VINICIUS DE ANDRADE NEVES - DOCENTE 

RESUMO: O alto índice de reprovação e evasão nos primeiros semestres dos 
cursos de graduação, em especial nas carreiras relacionadas às 
ciências exatas, engenharia e computação tem preocupado 
professores, pesquisadores e gestores do MEC. Dentre os diversos 
fatores que influenciam no  percentual de evasão, citaremos alguns 
deles: a baixa qualidade do ensino nas disciplinas de ciências exatas 
(matemática, física e química), possivelmente pelas condições de 
trabalho docente e formação incipiente de professores (sabemos que 
há uma carência de professores da área de exatas e, por isso, muitos 
dos professores que lecionam essas disciplinas não têm formação 
específica); vocação e aptidão dos estudantes, os quais só percebem 
que a escolha do curso foi inadequada após cursar alguns períodos e; 
condição financeira para os estudantes se manterem na universidade.  
Diante desse quadro, o presente projeto visa apresentar para os 
estudantes das escolas participantes, diferentes modos de se estudar, 
fazer e apresentar disciplinas das ciências exatas. Focaremos nessa 
proposta as disciplinas de Matemática e Física. Os alunos serão 
levados a conhecer diferentes metodologias de ensino, as quais visam, 
essencialmente, prepará-las para a resolução de problemas.   As 
metodologias escolhidas para o desenvolvimento do projeto são: 
Investigação Matemática, Modelagem Matemática e Física e práticas 



pedagógicas que envolvam a elaboração e a investigação de 
experimentos científicos de Física.   

 

TÍTULO: LABORATÓRIO DE ESTATÍSTICA 2014 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICET 

COORDENADOR: ANDERSON CASTRO SOARES DE OLIVEIRA - DOCENTE 

RESUMO: É consenso, nos dias atuais, que a estatística foi uma das principais 
ferramentas na revolução da ciência no século XX e que, de forma 
gradual, ela vem também conquistando espaço na cultura popular (cf. 
Salsburg, 2009). No entanto, devido a escassez de profissionais de 
outras áreas que dominem os métodos estatísticos, cada vez mais 
cresce a procura por consultorias em estatística.     Como não podia ser 
diferente, no departamento de Estatística da UFMT, recebemos 
diariamente professores e profissionais de diversas áreas que buscam 
auxílio para a aplicação de métodos estatísticos em projetos ou 
trabalhos pontuais de suas áreas de especialidade. Por outro lado, não 
possuímos ainda um serviço voltado para essa demanda, que possa 
atendê-los de forma qualificada.    Esse projeto é uma tentativa de 
formar um serviço de apoio a não-estatísticos que queiram trabalhar 
em parceria com o departamento de estatístisca da UFMT para o uso e 
aperfeiçoamento de métodos estatísticos em áreas diversas como, por 
exemplo, saúde, economia, ciências sociais, planejamento, agricultura, 
etc. Por outro lado, configura-se em uma oportunidade única para 
engajar professores na formação de profissionais  capacitados para 
atuar em consultorias multidisciplinares.       

 

TÍTULO: PROJETO: 'ACERVO ANATÔMICO VETERINÁRIO' (CÓPIA) 15-02-2009 (CÓPIA) 
11-03-2014 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: FAMEV 

COORDENADOR: FLÁVIO DE REZENDE GUIMARÃES - DOCENTE 

RESUMO: MATO GROSSO POSSUI PARTE DE CADA UM DOS TRÊS ECOSSISTEMAS 
DA AMÉRICA DO SUL: AMAZÔNIA, CERRADO E PANTANAL; COM 
GRANDE BIODIVERSIDADE DE ANIMAIS SILVESTRES ALÉM DE 
SIGNIFICATIVOS REBANHOS PECUÁRIOS. ESTAS CARACTERÍSTICAS TEM 
DESPERTADO A ATENÇÃO PARA O ESTADO, O QUE TEM SIDO 
ACOMPANHADO PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA UFMT.     ESSE 
PROJETO OBJETIVA O DESENVOLVIMENTO DE UM ACERVO 
ANATÔMICO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E SILVESTRES PELO 
LABORATÓRIO DE ANATOMIA COMPARADA (LAC), O QUAL É 
DESTINADO ÀS AULAS PRÁTICAS, ESTUDOS INDIVIDUALIZADOS, 
MONITORIAS, VISITAÇÕES DE ALUNOS E PROFESSORES DE ESCOLAS DE 
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, DA REDE PÚBLICA E PRIVADA, 
ASSIM COMO, ENCONTRA-SE DISPONÍVEL PARA PARTICIPAR, DE 
FORMA ITINERANTE, EM EVENTOS LIGADOS AO AGROBUSINESS E AO 
MEIO AMBIENTE, TAIS COMO; MOSTRAS DE CURSOS DA UFMT, FEIRAS 
AGROPECUÁRIAS, FEIRAS DE CIÊNCIAS, SEMAVET, EXPOCIÊNCIA, 
ENTRE OUTROS.     ESSE PROJETO VISA SOCIALIZAR O CONHECIMENTO 



SOBRE A MORFOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS 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.  

 

TÍTULO: PROJETO: “CONHECER” UMA PARCERIA ENTRE UFMT & MUSEU CHICO COSTA 
/ FRICAL 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: FAMEV 

COORDENADOR: SANDRA IZILDA SOUZA DE FIGUEIREDO - DOCENTE 

RESUMO: O MUSEU CHICO COSTA OCUPA AS INSTALAÇÕES DO FRIGORÍFICO 
FRICAL EM VÁRZEA GRANDE/MT E NASCEU DO SONHO DE SEU 
IDEALIZADOR, O MÉDICO VETERINÁRIO FRANCISCO MORAES CHICO 
COSTA, FISCAL AGROPECUÁRIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.     A INICIATIVA SURGIU PARA 
DISPONIBILIZAR UM ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFORMAL, INCLUINDO O 
MUSEU E UMA BIBLIOTECA,  PARA ATENDER A COMUNIDADE VIZINHA 
E TAMBÉM CRIANÇAS, ESTUDANTES, PROFESSORES, PROFISSIONAIS E 
ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS.    NA PARCERIA, O 
LABORATÓRIO DE ANATOMIA COMPARADA (LAC) DA UFMT VIABILIZA 
A MONTAGEM DE ESQUELETOS E A PREPARAÇÃO DAS PEÇAS 
ANATÔMICAS E PATOLÓGICAS DE SUÍNOS, BOVINOS, OVINOS E AVES, 
ASSIM COMO DISPONIBILIZA ESTAGIÁRIOS PARA ORIENTAR E 
ACOMPANHAR AS VISITAS ESCOLARES AGENDADAS.    O FRIGORÍFICO  
FORNECE PARTES CORPORAIS E ÓRGÃOS DE ANIMAIS DE PRODUÇÃO 
DESTINADAS ÀS ATIVIDADES PRÁTICAS DAS DISCIPLINAS DE 
ANATOMIA ANIMAL I E II DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA.    O 
MUSEU AGENDA AS VISITAÇÕES E SE RESPONSABILIZA PELOS CUSTOS 
DO ACERVO.     ESSE PROJETO TEM COMO OBJETIVOS:  - SOCIALIZAR O 
CONHECIMENTO SOBRE O ORGANISMO DOS ANIMAIS DE PRODUÇÃO;  
- DISPONIBILIZAR UM ACERVO ANATOMOPATOLÓGICO DE ANIMAIS 
DOMÉSTICOS;   - MOSTRAR A CADEIA PRODUTIVA, OS PRODUTOS E 
SUBPRODUTOS COMESTÍVEIS E NÃO COMESTÍVEIS.     O MUSEU CHICO 
COSTA EXISTE A OITO ANOS, DESDE 18/12/2006.  É CADASTRADO NO 
INSTITUTO  DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL 
(IPHAN) SOB O NÚMERO 1017. O PROJETO, DE CARÁTER INÉDITO, TEM 
OBTIDO ÊXITO PELA VISITAÇÃO RECEBIDA E PELO INTERESSE 
DEMONSTRADO PELOS VISITANTES.   

 

TÍTULO: GRUPO ABRACADABRA: CONTADORES DE HISTÓRIAS 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: 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.       Assim sendo, 



compreendemos que a contação de histórias para crianças de 06 a 10 
anos pode fortalecer muito a formação do leitor.      O Grupo 
Abracadabra: contadores de histórias trabalha com a formação do 
contador de histórias para que ele atue em creches, escolas e 
comunidade em geral, levando a leitura, os livros e a arte como forma 
de incentivo à leitura. 

 

TÍTULO: APRESENTAÇÃO CONTINUADA DA ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICAA/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: ADILSON PACHECO DE SOUZA - DOCENTE 

RESUMO: A proposta objetiva divulgar o curso de Engenharia Agrícola e 
Ambiental, a Universidade Federal de Mato Grosso do Campus 
Universitário de Sinop e o processo seletivo do Sisu/ENEM 2015, para 
potenciais ingressantes no ensino superior. Serão realizadas palestras, 
visitações e divulgações periódicas presenciais dos três objetos 
supracitados nas escolas da rede do ensino médio de Sinop; e ainda, 
serão elaborados banners, cartazes e materiais informativos do curso, 
universidade e edital para envio as escolas públicas (federais e 
estaduais) e privadas de cada município das regiões do Médio-Norte, 
Norte e Noroeste do estado de Mato Grosso. Como o curso de 
Engenharia Agrícola e Ambiental, ainda não está consolidado 
regionalmente como os demais cursos inseridos no Instituto de 
Ciências Agrárias e Ambientais, buscar-se-a a apresentação do 
objetivo do curso, perfil do egresso, habilidades e competências, em 
conjunto com os campos de atuação. Para tanto, as atividades 
presenciais nas escolas será realizada pelos próprios discentes do 
curso, para propiciar maior transparência e diagnóstico pelo público 
atendido.      

 

TÍTULO: RESGATE DA MATEMÁTICA BÁSICA: BASE PARA O CÁLCULO E ÁLGEBRA NA 
ENGENHARIA  

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICAA/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: ADILSON PACHECO DE SOUZA - DOCENTE 

RESUMO: A proposta visa proporcionar aos acadêmicos do curso de Engenharia 
Agrícola e Ambiental da UFMT Campus de Sinop, e posteriormente aos 
demais cursos do Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (em caso 
de vagas remanescentes), o desenvolvimento e compreensão de  
pensamentos ligados a matemática básica. Serão oferecidos três 
módulos básicos em forma de minicursos de extensão: 1) Operações 
básicas e funções; 2) Trigonometria; 3) Introdução a álgebra. Ambos 
serão ofertados ao longo de 2 meses, com 6 horas semanais e total de 
48 horas, que permitirá ao mesmo publico a participação nos três 
minicursos ao longo do ano. As turmas serão formadas por no máximo 
30 alunos para permitir um acompanhamento direto ao participante. 

 



TÍTULO: MEMÓRIA VIVA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTE DE MATO GROSSO 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: FEF 

COORDENADOR: EVANDO CARLOS MOREIRA - DOCENTE 

RESUMO: A presente ação tem como objetivo ampliar e consolidar o Centro de 
Memória da Educação Física e do Esporte do Estado de Mato Grosso – 
CEMEFE; organizar a história/ memória da Educação Física e do 
Esporte do Estado de Mato Grosso; incrementar a produção 
acadêmica e científica no campo da pesquisa histórica no Estado de 
Mato Grosso; estabelecer o intercâmbio de informações entre 
pesquisadores do estado, do país e de outros países que se dedicam ao 
estudo da história/ memória da Educação Física e do Esporte; 
organizar e realizar mostras dos registros históricos sobre a Educação 
Física e Esporte do Estado de Mato Grosso; ampliar o banco de dados 
sobre a Educação Física e Esporte do Estado de Mato Grosso; 
despertar o gosto pelo estudo da história da Educação Física e Esporte 
do Estado de Mato Grosso, como forma de preservação da história e 
cultura do estado. Para tanto, realizará levantamento de dados e 
registros impressos, iconográficos, entrevistas, questionários, de modo 
a constituir o acervo do Centro de Memória, expondo-o para a 
comunidade interna e externa à UFMT. 

 

TÍTULO: COMPETIÇÕES PARA O ENSINO DE PROGRAMAÇÃO 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICET / CUA 

COORDENADOR: THIAGO PEREIRA DA SILVA - DOCENTE 

RESUMO: Esta ação de extensão tem como objetivo proporcionar a prática e 
aperfeiçoamento dos princípios de lógica e programação de 
computadores.    Este projeto visa contribuir na formação acadêmica e 
profissional dos alunos de graduação dos cursos de computação e 
áreas afins, estudantes de escolas técnicas, ensino médio, professores 
e entusiastas da arte de programação.    Este projeto faz uso de uma 
abordagem de ensino de programação através de competições 
(Maratonas de Programação), que podem ser realizadas 
individualmente ou em grupo. Este formato de ensino é motivador 
para os alunos e desenvolve o espírito de colaboração e competição 
entre eles.    As maratonas são competições que envolvem a resolução 
de problemas de diversas áreas (multidisciplinar) que podem ser 
solucionados com programas computacionais. As soluções dos 
problemas podem envolver o uso de diversas técnicas de programação 
e conhecimento de várias áreas da computação.    Os participantes 
devem propor soluções eficientes para os problemas no menor tempo 
possível. Eles devem fazer uso do conhecimento passado para projetar 
novas soluções, além de trabalhar em equipe e sob restrição de 
tempo.    Espera-se com este projeto desenvolver a aptidão por lógica 
e programação de computadores nos participantes. Desta forma, 
contribuindo para sua formação acadêmica e profissional. 

 



TÍTULO: I CICLO DE ESTUDOS DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NA ERA VARGAS (1930-
1954) 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: IE 

COORDENADOR: ELIZABETH FIGUEIREDO DE SÁ - DOCENTE 

RESUMO: O I Ciclo de Estudos de História da Educação na Era Vargas, tem como 
objetivo aprofundar conhecimento sobre os acontecimentos ocorridos 
no país e, em particular, em Mato Grosso, nas décadas de 1930 e 
1940. Trata-se de uma época da história nacional de grandes 
mudanças que influenciaram, e ainda influenciam, a trajetória do 
sistema educacional brasileiro. O ciclo de estudos constitui-se como 
curso de extensão, de cunho acadêmico-científico, ligado ao Instituto 
de Educação, ao Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal 
de Mato Grosso (IE/PPGE/UFMT) e ao Grupo de Pesquisa História da 
Educação e Memória (GEM), aberto a pesquisadores e estudiosos da 
área. O curso está organizado em três segmentos: 1º - 
contextualização dos fatores que resultaram na Revolução de 1930, 
perpassando o Governo Constitucional; 2º -  estudo do período 
denominado de Estado Novo, em suas dimensões política, econômica, 
social e educacional; e, 3º -  análise da realidade do estado de Mato 
Grosso, na época do Estado Novo, na perspectiva das políticas 
getulista. A dinâmica do curso constituirá em estudos, individuais e em 
grupos, de textos selecionados, exposições, discussões, exibição de 
documentários e produção de artigos referentes à temática em pauta 
com fins para publicação.  

 

TÍTULO: CAPACITAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS                                                                         

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: FANUT 

COORDENADOR: MIRIAM LUCIA ROCHA DE CARVALHO CASTRO - DOCENTE 

RESUMO: Este projeto de iniciativa da Faculdade e Nutrição vem sendo 
desenvolvido há 3 anos e tem por objetivo capacitar manipuladores de 
alimentos em Boas Práticas no que se refere aos procedimentos de 
higiene e processamento, fornecendo ferramentas para garantir a 
segurança dos alimentos e proteger a saúde do consumidor, além de 
evitar prejuízos econômicos decorrentes de perdas de matéria-prima e 
nutrientes. A atividade proposta  possibilita o enriquecimento no 
processo ensino aprendizagem, com o envolvimento direto dos 
discentes bolsistas no planejamento, organização e execução do curso, 
após serem treinados pela equipe de docentes integrantes do projeto. 
Permite ainda a interação dos alunos com a sociedade e a 
identificação de   seus problemas no que se refere a produção de 
alimentos, garantia da qualidade e otimização de recursos.   Dessa 
forma, a experiência discente em termos metodológicos, teóricos e 
práticos e a troca de saberes decorrente do contato direto com a 
sociedade possibilitará o desenvolvimento de competências e 
habilidades que contribuirão na sua futura atuação profissional como 
agente de transformação social.      

 



TÍTULO: UFMT - COYOTES 

MODALIDADE: PROGRAMA 

UNIDADE: ICNHS/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: TIAGO DOS SANTOS BRANCO - DOCENTE 

RESUMO: O Projeto UFMT- SINOP COYOTES FUTEBOL AMERICANO é uma 
ferramenta para o desenvolvimento de diversas extensões nas áreas 
de Saúde, Engenharia Agrícola, Zootecnia, Licenciaturas, Educação 
Física, Nutrição, Enfermagem, Medicina, Fisioterapia, Farmácia, enfim 
para diversas áreas.  Busca promover a pratica esportiva, não só na 
modalidade do Futebol Americano 'Full Pad', mas também como 
exercício através de modalidades como 'Flag' e 'Arena', que por suas 
dinâmicas promovem o desenvolvimento físico e mental. bem como 
serve para o desenvolvimento e estímulo da prática esportiva no 
campus e na comunidade.  Envolve ainda o desenvolvimento de jovens 
atletas da comunidade através de uma escolinha de futebol 
americano.   

 

TÍTULO: MITOS E VERDADES SOBRE REPRODUÇÃO EM CADELAS E GATAS. 

MODALIDADE: PRODUTO 

UNIDADE: ICS/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: LILIAN RIGATTO MARTINS - DOCENTE 

RESUMO: Os questionamentos sobre a saúde reprodutiva de cães e gatos são 
frequentes nos ambulatórios de atendimento de animais de 
companhia (cães e gatos) de Hospitais Veterinários e de Clínicas 
Veterinárias. Ademais, algumas decisões acabam sendo tomadas 
pelos próprios proprietários, que muitas vezes não lançam mão de 
consulta ao Médico Veterinário e adotam condutas equivocadas. 
Desta forma, o objetivo desta proposta é difundir informações 
atualizadas através de uma linguagem simples e direta sobre os 
questionamentos mais comuns no dia-a-dia do atendimentos a 
animais de companhia, difundindo ao mesmo tempo os serviços 
prestados pelo Laboratório de Reprodução Animal do Hospital 
Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus de 
Sinop. Embora nossa região seja caraterizada pela agropecuária e 
possua uma significante população bovina, a população de cães e 
gatos vem crescendo anualmente, e com ela os problemas sanitários. 
O que se observa é que a região é carente em mão-de-obra 
especializada em reprodução de animais de companhia, sendo o 
Hospital Veterinário da UFMT, Campus de Sinop, através dos serviços 
prestados pelo Laboratório de Reprodução, uma referência regional. A 
aquisição deste conhecimento por proprietários de animais de 
companhia favorece a redução no número de animais abandonados e 
de crias indesejadas e, por conseguinte, como forma preventiva dos 
casos de óbitos destes animais e de zoonoses. 

 

TÍTULO: CITOLOGIA VAGINAL EM CADELAS 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICS/CAMPUS SINOP 



COORDENADOR: LILIAN RIGATTO MARTINS - DOCENTE 

RESUMO: A prática reprodutiva em pequenos animais tem se tornado cada vez 
mais frequente no dia-a-dia da rotina veterinária, principalmente 
aquelas relacionadas a cadelas, pois, há importantes estados 
patológicos que acometem estes animais e, além disso, há também o 
fato de que muitos proprietários querem que seus animais procriem 
por razões financeiras ou afetivas. Diante disso, diversos fisiologistas e 
especialistas em Reprodução Animal tem desenvolvido pesquisas 
voltadas a estes animais. Por fim, constataram que o epitélio vaginal 
de cadelas varia de acordo com o padrão secretório do hormônio 
estradiol, e consequentemente, com período do ciclo reprodutivo que 
elas se encontram. Assim, esta proposta vem em forma de um atlas 
didático e autoexplicativo, compilar e divulgar todas as informações a 
respeito das alterações morfológicas de células epiteliais provenientes 
do canal vaginal de cadelas, com o intuito de facilitar a determinação 
do período do ciclo reprodutivo em que elas se encontram, assim 
como, a avaliação de possíveis alterações fisiopatológicas no sistema 
reprodutivo destes animais. Toda a elaboração e ação da proposta 
serão desenvolvidas no Laboratório de Reprodução Animal do Hospital 
Veterinário da UFMT, Campus de Sinop, sob supervisão da Professora 
Adjunto Lílian Rigatto Martins. Ademais, esta proposta vem 
apresentar a toda a sociedade acadêmica, científica e leiga um pouco 
mais sobre essa característica marcante da fisiologia reprodutiva de 
cadelas. 

 

TÍTULO: PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROFESSORES EM INÍCIO DE 
CARREIRA - (PAPIC)   

MODALIDADE: PROGRAMA 

UNIDADE: ICET / CUA 

COORDENADOR: GRAZIELE BORGES DE OLIVEIRA PENA - DOCENTE 

RESUMO: Através do reconhecimento das características específicas da fase de 
iniciação na carreira docente, de sua influência sobre a constituição da 
identidade profissional e, ainda, sobre a permanência na carreira; 
muitos países têm desenvolvido programas de acompanhamento aos 
docentes em seus primeiros anos de carreira.   O Brasil, como os países 
da América Latina ainda são carentes de programas como esses.   No 
ano de 2011 o PAPIC - Programa de Acompanhamento de professores 
em início de carreira deu início as suas atividades. Foi possível 
identificar os professores iniciantes e iniciar as atividades voltadas 
para o apoio pessoal e profissional (didático/pedagógico).   Colaborar 
com os professores em início de carreira é uma tarefa complexa e 
exige do programa várias atividades diferentes, uma vez que, os 
professores iniciantes enfrentam diferentes realidades.   Dessa forma, 
este projeto, tem como objetivo central, dar continuidade ao 
acompanhamento que o programa PAPIC através de apoio pessoal e 
profissional (didático e pedagógico) aos professores em início de 
carreira, por meio de oficinas didático-pedagógicas, de encontros e de 
Ambiente Virtual de Interação, dentre outros.   

 



TÍTULO: APRENDIZADO MUSICAL NA RODA DE CHORO: ENSAIOS, PESQUISAS 
FONOGRÁFICAS E APRESENTAÇÕES MUSICAIS 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: EDUARDO FIORUSSI - DOCENTE 

RESUMO: O objetivo do projeto é formar um grupo de choro, possibilitando que 
os executantes aprofundem seus conhecimentos sobre a linguagem 
musical do gênero. Choro é um gênero da música popular brasileira, 
com origens no final do século XIX. A roda de choro é o principal meio 
de expressão desta cultura musical, e possibilita a interação entre 
músicos e público, gerando, desta forma, a sociabilização e a troca de 
experiências e aprendizagens. O projeto é destinado a pessoas que 
toquem algum instrumento musical, e que tenham noções de leitura, 
notação e de teoria musical, e consistirá de ensaios semanais e 
estudos individuais.  O repertório será selecionado em conjunto, e os 
executantes deverão escrever arranjos para serem tocados nos 
ensaios. Integram o gênero musical os ritmos de choro, maxixe, polca, 
schotishc, samba, baião, valsa, entre outros, os quais serão estudados 
ao longo do projeto. A organização do grupo, assim como o 
planejamento de repertório e dos ensaios serão realizados por uma 
equipe de execução formada pelo professor responsável e pelos 
discentes participantes do projeto; desta forma, os discentes membros 
da equipe poderão exercitar e aprofundar não só os conhecimentos 
musicais, mas também a organização e o planejamento da formação 
de um grupo musical. Ao longo do projeto serão realizadas onze 
apresentações públicas, cujas datas, horários e locais serão divulgadas 
por meio de cartazes e de meios digitais. 

 

TÍTULO: INCLUSÃO DIGITAL INDÍGENA: CRIANDO MULTIPLICADORES (CÓPIA) 20-03-
2014 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICET / CUA 

COORDENADOR: RAFAEL ALBERTO VITAL PINTO - DOCENTE 

RESUMO: A proposta é uma parceria pública/pública, com objetivo de inclusão 
digital. A universidade entra com o conhecimento especializado em 
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC´s), em contrapartida a 
CR Xavante - FUNAI selecionará os participantes.    A proposta será 
dividida em três fases:     - Na primeira, os bolsistas treinaram os 
alunos indígenas, destes dois serão multiplicadores (tutores) em novos 
cursos. Nesta fase, os cursos serão ministrados nos laboratórios de 
Inclusão Digital do Campus Universitários do Araguaia - CUA/UFMT    -
Na segunda fase, os índios (tutores) selecionados aplicaram o 
conhecimento adquirido em determinado curso às novas turmas que 
se formarem. Nesta fase, os cursos serão ministrados nos laboratórios 
de Inclusão Digital do Campus Universitário do Araguaia - CUA/UFMT    
-Na terceira fase, os índios tutores dos cursos presenciais aplicaram os 
conhecimentos adquiridos nos cursos e no treinamentos dos 
companheiros indígenas nos laboratórios de Inclusão Digital das 
Aldeias.    Ao final, os próprios índios darão os cursos e formaram 
novos tutores para futuros treinamentos na própria aldeia.       



 

TÍTULO: PROGRAMA  ESTUDOS DE ALTERIDADE E TRADUÇÃO (CÓPIA) 17-03-2014 

MODALIDADE: PROGRAMA 

UNIDADE: IE 

COORDENADOR: HENRIQUE DE OLIVEIRA LEE - DOCENTE 

RESUMO: O programa “ Estudos de Alteridade e Tradução”  articula, 
inicialmente, três frentes de trabalho. A primeira frente tem por 
objetivo realizar traduções  como um meio para produção e/ou acesso 
à referências bibliográfica, tradução para legendar materiais em 
vídeo, como palestra, conferências e documentários, gerando como 
produto final a publicação  de material didático e bibliográfico. A 
segunda frente, “Saberes locais em circulação global”, tem por 
objetivo  oferecer trabalhos de tradução e revisão de tradução para 
pesquisadores e acadêmicos da UFMT que pretendem publicar ou 
apresentar seus trabalhos em meios internacionais. A terceira frente 
trata da tradução de documentação necessária ao estudante da UFMT 
para realização de intercâmbios no exterior e inversamente, a 
tradução de documentos necessários aos estudantes estrangeiros em 
intercâmbio na UFMT.  

 

TÍTULO: REDE INCLUSIVA EM MEDICINA VETERINÁRIA 

MODALIDADE: PROGRAMA 

UNIDADE: FAMEV 

COORDENADOR: ADRIANA BORSA - DOCENTE 

RESUMO: A presente proposta contempla a área de educação, buscando 
promoção da saúde tanto humana como animal, realizando o trabalho 
sobre guarda responsável dos animais domésticos nas escolas por 
meio de palestras educativas, reforçando o vínculo familiar com o 
animal de estimação, prevenindo o abandono e evitando a 
disseminação das zoonoses nas ruas das cidades. O controle 
populacional dos animais nas cidades é de absoluta importância a fim 
de evitarmos o próprio sofrimento dos animais e as doenças. Por essa 
razão, dentro do trabalho de guarda responsável, explica-se como é 
feita a esterilização dos animais e sua importância objetivando a 
prática a ser realizada.  Além disso, o programa contempla a 
prevenção do abandono de felinos na UFMT, pela equipe de segurança 
treinada especificamente para isso, realizando-se paralelamente a 
educação ao público por meio de folders e folhetos educativos e o 
controle populacional dos mesmos por meio de castração realizada no 
HOVET - UFMT com a campanha de adoção destes animais em evento 
específico no campus, em parceria com as ONGs de proteção animal. 

 

TÍTULO: LETRAMENTO: PALAVRA E SOM 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICHS / CUA 

COORDENADOR: CRISTINA BATISTA DE ARAÚJO - DOCENTE 

RESUMO: O projeto 'Letramento: palavra e som' objetiva fomentar práticas de 



letramento em uma escola de educação no campo, por meio da 
combinação entre linguagem e música, a fim de construir uma cultura 
de leitura e apreciação musical através da leitura de autores 
brasileiros e da apreciação da música popular brasileira.  

 

TÍTULO: INICIAÇÃO À GINÁSTICA GINÁSTICA GERAL NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICBS / CUA 

COORDENADOR: MINÉIA CARVALHO RODRIGUES - DOCENTE 

RESUMO: Este projeto tem por objetivo viabilizar aulas de  ginástica para 
crianças em situação de vulnerabilidade social das escolas e creches 
municipais de Barra do Garças.. Propõe-se por intermédio desse 
trabalho, fazer uma alerta para importância do esporte na vida de 
crianças carentes e  da prática da ginástica na escola.Buscamos, 
assim, enfatizar os aspectos motores, sociais e culturais da ginástica 
que representa ao nosso entender uma forma de participação que 
permite 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 destas duas atividades. 
Utilizaremos para isso, atividades lúdicas e motivantes, 
desmistificando-se o caráter de competição da ginástica e das lutas 
para assim, realizar um trabalho prazeroso, explorando toda a 
habilidade natural que a criança possui, permitindo, dessa forma, uma 
prática da ginástica  significativa para os participantes do projeto. 

 

TÍTULO: GRUPO DE ESTUDOS E DIFUSÃO DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: IE 

COORDENADOR: VIRGÍNIA CORDEIRO AMORIM - DOCENTE 

RESUMO: O Grupo de Estudos e Difusão da Análise do Comportamento (GEDAC) 
é coordenado por estudantes da graduação e uma professora de 
Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso e visa fomentar o 
cenário regional da Análise do Comportamento e do Behaviorismo 
Radical. O projeto será realizado em encontros quinzenais abertos à 
participação de estudantes da graduação em Psicologia de qualquer 
semestre e de qualquer instituição, estudantes de outras graduações 
que se interessem pelo tema, profissionais de Psicologia que atuam 
em diversas áreas e também público externo que queira se informar e 
conhecer sobre Psicologia Comportamental. 

 

TÍTULO: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM JARDIM DIDÁTICO-PEDAGÓGICO NO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SINOP DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 
GROSSO, MT. (CÓPIA) 22-02-2013 (CÓPIA) 25-03-2014 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICAA/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: ROGÉRIO DE ANDRADE COIMBRA - DOCENTE 



RESUMO: Implantação de um Jardim Didático-pedagógico com o objetivo 
principal de manter à disposição material fresco para as aulas práticas 
de Botânica; bem como servir de ambiente para a realização de 
projetos (tanto internos como externos) nas áreas de Botânica, 
Fitotecnia e Educação Ambiental.      

 

TÍTULO: BIOTERISMO NA UFMT 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: VICE 

COORDENADOR: BENEDITO LUIZ FIGUEIREDO - DOCENTE 

RESUMO: O bioterismo compreende uma importante prática nos espaços 
universitários e centros de pesquisa, principalmente para o 
atendimento das atividades de ensino e pesquisa que demandam 
animais de biotério para suas práticas. Nesse sentido, torna-se um 
importante espaço para o desenvolvimento de atividades que 
envolvem a compreensão do fluxograma do biotério, questões de 
biossegurança, sanidade de animais de biotério, seleção de animais, 
entre outras. A compreensão do funcionamento e das atividades 
inerentes ao biotério, além de garantir o fornecimento de ratos wistar 
e camundongos para o ensino e pesquisa, propiciarão um espaço 
acadêmico fundamental para a formação de graduandos de medicina 
veterinária.   

 

TÍTULO: LÍNGUA E CULTURA GREGA: ENSINO E PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO   

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICHS / CUA 

COORDENADOR: CLÁUDIO LUIZ ABREU FONSECA - DOCENTE 

RESUMO: A Língua e cultura grega clássica constituíram referencial significativo 
para o desenvolvimento da cultura ocidental. A aprendizagem do 
léxico e da gramática da língua grega antiga, além de propiciar o 
conhecimento de uma língua estrangeira, disseminadora de cultura 
em diferentes áreas do saber, proporcionará ao leitor contato com 
diferentes gêneros de discurso, que constituem a base da tradição da 
literatura ocidental. A presente proposta tem como foco a produção e 
a reelaboração de material didático para curso de extensão 
introdutório sobre a língua e a cultura grega, uma vez que uma das 
finalidades desse projeto é proporcionar aos sujeitos um primeiro 
contato com a língua e a cultura helênicas. Para tanto, postula-se a 
construção de um material didático que leve o futuro leitor a 
estabelecer uma relação de interação já de início com o texto grego, 
começando com gêneros mais simples, produzidos de preferência na 
variedade koiné. O objetivo é que o material didático produzido 
possibilite uma metodologia de ensino que favoreça a leitura 
significativa, cujos sentidos emanam da interação leitor-texto-autor. 
Acredita-se que, de posse dos rudimentos da cultura e da língua, o 
leitor iniciante construa um conhecimento que possa ser ampliado de 
forma autônoma com o uso das ferramentas teórico-metodológicas 
que o material didático e o curso lhe proporcionarem. Além disso, essa 
proposta visa a instrumentalizar os sujeitos a lidar de forma produtiva 



com os referenciais léxico-culturais helenísticos encontrados  na 
produção literária de um modo geral. 

 

TÍTULO: ESTATÍTICA ESPORTIVA - COYOTES 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICNHS/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: TIAGO DOS SANTOS BRANCO - DOCENTE 

RESUMO: O Projeto visa integrar e aplicar os conhecimentos de Estatística 
aplicada ao Esporte, buscando complementar e operacionalizar o 
Programa UFMT - COYOTES, possibilitando aos discentes envolvidos, o 
desenvolvimento de metodologias similares a avaliação e diagnóstico 
do ensino -aprendizagem. 

 

TÍTULO: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA ÁREA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA NO 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP (CÓPIA) 25-03-2014 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICAA/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: KELTE RESENDE ARANTES - DOCENTE 

RESUMO: Este projeto tem como foco a implantação e manutenção de uma Área 
Didático-pedagógico para treinamentos ligados à área da agricultura 
irrigada, proporcionando, a partir desta qualificação, um aumento da 
eficiência no uso dos insumos Terra e Água, pontos indispensáveis 
uma agricultura sustentável em termos econômicos, ambientais e 
sociais. Essa Área Didático-pedagógico está em fase de implantação 
no Campus Universitário de Sinop e é composta por  diversos painéis 
demonstrativos de culturas agrícolas irrigadas, os quais serão 
utilizados para treinamento de pequenos e médios agricultores, assim 
como de acadêmicos de cursos técnicos, como por exemplo o  
CEPROTEC (Técnico em agropecuária) e de cursos de graduação na 
área de Ciências agrárias, como da UFMT ( Agronomia e Engenharia 
Agrícola e Ambiental) e da UNEMAT (Agronomia). Esses treinamentos 
abordarão todos os temas ligados à Agricultura irrigada, como por 
exemplo a adoção de métodos e sistemas de irrigação adequados para 
cada cultivo, controle da umidade nas lavouras com objetivo de 
melhoria no controle de pragas e doenças, técnicas de manejo da 
irrigação com foco no aumento da eficiência no uso dos insumos Água 
e Energia. As atividades desenvolvidas na Área Didático-pedagógica 
estarão fortemente ligadas à pesquisa, visto que os Discentes dos 
programas de Mestrado em Agronomia e de Mestrado em Ciências 
Ambientais, oferecidos pelo Campus de Sinop, também utilizarão a 
área para desenvolvimento de seus projetos de pesquisa. Os 
treinamentos oferecidos aos produtores será articulada através das 
associações e cooperativas de produtores.   

 

TÍTULO: CAPACITAÇÃO DE GUIAS MIRINS NO PARQUE FLORESTAL DE SINOP 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICAA/CAMPUS SINOP 



COORDENADOR: PAULA SUELI ANDRADE MOREIRA - DOCENTE 

RESUMO: A Educação Ambiental mostra-se como uma educação política que 
prepara o cidadão para a reivindicação de justiça social e de ética nas 
relações humanas e com a natureza; uma autogestão. Sendo assim, a 
Educação Ambiental torna-se um instrumento de formação e 
transformação adquirida, progressivamente, através do conhecimento 
dos direitos e deveres do sujeito em sociedade. A aproximação com o 
meio natural possibilita as pessoas a libertação de seu “analfabetismo 
ambiental”, pois o contato direto com a natureza promove o 
entendimento de sistemas ecológicos, provoca o reconhecimento das 
ações humanas sobre o ambiente e desperta ações que visam reverter 
ou minimizar os impactos de origem antrópica que acometem os 
recursos naturais como um todo. Nesse cotexto, o uso de trilha 
interpretativa mostra-se uma ferramenta de educação ambiental que 
ajuda a promover a percepção das pessoas, de modo que possam 
despertar o interesse pela conservação de um espaço ao qual têm 
acesso e contato com as espécies.   O objetivo desse projeto é 
evidenciar a Educação Ambiental como ferramenta de transformação 
comunitária, além de sensibilizar os alunos que serão capacitados 
quanto à importância de atitudes individuais e coletivas que 
colaborem com a conservação da fauna local e de seu habitat, em 
especial, o Parque Florestal de Sinop.  

 

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

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: 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 quinta edição.   
Objetiva potencializar processos de  formação em serviço de 
profissionais da Educação Infantil, bem como de profissionais da 
saúde por meio de intercâmbio entre acadêmicos de cursos de 
graduação e pós-graduação da UFMT.  Caracteriza-se pela intenção de 
destacar a narrativa e a ludicidade como instrumentos psicológicos 
promotores do desenvolvimento e da aprendizagem, tomando-as em 
duas dimensões intimamente relacionadas: espacial e subjetiva. A 
dimensão espacial preocupa-se com a qualidade  do espaço das 
unidades de creche, sobretudo do berçário, e da brinquedoteca 
hospitalar e em certa medida a cidade. Já a dimensão subjetiva, 
baseia-se na proposição da narrativa como instrumento de partilha e 
diferenciação. Esta dimensão do projeto assume o desafio de, 
inicialmente, partilhar narrativas elaboradas para o público infantil 
para que, em  segundo momento, possa entrar em contato com as 
narrativas das próprias crianças participantes do grupo. Assim busca-
se:  •Potencializar  processos de formação em serviço para educadores 
e agentes de saúde das instituições envolvidas;  •Privilegiar a 
narrativa e a ludicidade, na sua articulação com o espaço, como 
elementos facilitadores do processo de desenvolvimento e 
aprendizagem infantil em contextos da Educação Infantil e da 



brinquedoteca hospitalar;   •Fortalecer representação da criança como 
sujeito que produz narrativas próprias  mesmo quando vistas sob o 
ponto de vista das instituições- família, hospital, centros de educação 
infantil e cidade.     

 

TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DO SISAN EM MATO GROSSO 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: FANUT 

COORDENADOR: AÍDA COUTO DINUCCI BEZERRA - DOCENTE 

RESUMO: O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) 
permite formular, implementar, monitorar e avaliar políticas e planos 
de segurança alimentar e nutricional (SAN) no Brasil, bem como 
estimular a integração entre governo e sociedade civil.O objetivo 
desta proposta é fortalecer o SISAN no Estado de Mato Grosso, a 
partir de apoio ao Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do 
Estado (CONSEA-MT) e à Câmara Intersecretaria de Segurança 
Alimentar e Nutricional (CAISAN-MT), por meio de assessorias para 
elaboração e monitoramento da política pública estadual de SAN, bem 
como ações de capacitação, mobilização e comunicação entre os 
diversos setores e agentes sociais envolvidos. O projeto organizou a 
proposta em quatro Eixos Temáticos:1)Gestão da RAIS (Rede de Apoio 
Intersetorial de Implementação do SISAN) no Estado de MT; 
2)Implementação, Gestão, Acompanhamento e Monitoramento do 
SISAN MT e apoio a CAISAN MT; 3)Controle Social em SAN e 4) 
Educação Alimentar e Nutricional (EAN) no SISAN. A abordagem e a 
metodologia de base adotada é a Educação Libertária/Popular. A 
proposta foi dividida em 05 atividades-chave: 1) Oficina para 
Estruturação, Gestão, Acompanhamento e Monitoramento da RAIS; 2) 
Formação para Gestores e Atores Sociais de SAN; 3) Oficina de Apoio à 
Implementação do SISAN MT nos Municípios da Baixada Cuiabana; 4) 
Implantação de Ações Estratégicas de EAN nas Políticas de SAN 
Estadual e 5) Elaboração de Materiais Pedagógicos. As cinco 
atividades, que operacionalizam com o conjunto de eixos temáticos, 
consolidam os processos das etapas de trabalho de maneira integrada 
para o alcance do objetivo geral da proposta. 

 

TÍTULO: HORTAS ESCOLARES: AMBIENTES DE APRENDIZAGEM, EDUÇAÇÃO 
ALIMENTAR E AMBIENTAL 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICAA/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: ROGERIO ALESSANDRO FARIA MACHADO - DOCENTE 

RESUMO: As atividades ligadas ao uso do solo tais como revolver a terra, 
plantar, arrancar mato, podar, regar não só constituem ótimo 
exercício físico como representam uma forma de aprendizado 
saudável e criativo. Essas experiências ao vivo despertam o interesse 
pelas aulas. Os estudantes pesquisam e debatem mais os assuntos 
melhorando assim o aprendizado. Este projeto procura apresentar 
atividades que despertem o interesse do aluno no cuidado com o 
ambiente, visando complementar a merenda escolar e a alimentação 



dos estudantes fornecendo um alimento natural, saudável e que ele 
aprendeu a cultivar. o Projeto Horta pode ser um verdadeiro 
laboratório ao ar livre para as aulas de Química, Física, Biologia e 
Matemática. Os alunos aprendem, na prática, temas como nutrientes 
do solo, luminosidade, temperatura, fotossíntese, desenvolvimento de 
plantas, a vida dos insetos e medidas de áreas. Neste projeto, as 
pessoas devem atuar sempre com muita responsabilidade e 
compromisso. Os alunos devem estar presentes na maioria das etapas 
e atividades desenvolvidas na horta, tais como: seleção das espécies a 
serem cultivadas, plantio, cuidados com a horta e colheita. Os 
professores devem auxiliar os alunos no desenvolvimento e 
manutenção da horta e na supervisão dos trabalhos. Os professores 
serão estimulados e incentivados a também elaborar estratégias que 
permitam trabalhar os conteúdos numa visão interdisciplinar. Deste 
modo, essa proposta visa aproximar o aluno do contexto produtivo, 
observando aspectos de qualidade e benefícios dos produtos 
hortícolas para a saúde além dos ensinamentos referentes a 
conservação do meio ambiente.  

 

TÍTULO: CONHECENDO A ANATOMIA (CÓPIA) 27-03-2014 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICBS / CUA 

COORDENADOR: LUANA DOS ANJOS RAMOS - DOCENTE 

RESUMO: Trata-se de uma proposta de extensão que aborda o assunto 
anatomia humana e animal de forma comparada. É composta de duas 
vertentes, uma para iniciação dos dicentes interessados às técnicas de 
dissecção anatômica; outra para iniciação a prática docente, uma vez 
que os graduandos que participam do projeto irão apresentar os 
diferentes sistemas orgânicos aos alunos de ensino médio visitantes. 
Assim, os alunos de graduação têm sua formação acadêmica 
complementada e ao mesmo tempo aos alunos de ensino médio se 
aproximam do ambiente universitário, definindo melhor o curso de 
graduação.   

 

TÍTULO: FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE INGLÊS: ANÁLISE, 
ELABORAÇÃO  E APLICAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO.  

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: ANA ANTONIA ASSIS PETERSON - DOCENTE 

RESUMO: Este curso é voltado para a formação continuada de professores de 
inglês da escola pública, com o propósito de estreitar os laços de 
estudo entre a educação básica e a universidade,  por meio de um 
projeto que investigue o conhecimento predominante nas práticas 
sociais e pedagógicas locais referentes ao ensino da língua inglesa na 
escola pública. Tomando como base as necessidades locais, o projeto 
prevê, a pedido dos próprios professores que participaram do primeiro 
curso de extensão em 2013, um trabalho colaborativo e reflexivo sobre 
o tema  'Análise, elaboração e aplicação de material didático', de 
modo que contemplem soluções pedagógicas locais e sintonizadas 



com o  contexto atual da globalização e os novos paradigmas de 
ciência, saber e cultura. Esta proposta parte do principio de que 
materiais serão elaborados e implementados pelos professores em 
suas aulas e de que, ao final do curso, os professores terão alcançado 
autonomia para, junto com colegas, empreenderem novas ações 
educativas em prol do desenvolvimento da educação básica na sua 
região. Este projeto de curso de extensão está vinculado ao projeto de 
pesquisa 'Universidade, escola e comunidade: teorizando e 
redesenhando práticas pedagógicas para novos letramentos no ensino 
crítico de línguas estrangeiras' da Profa. Ana Antônia de Assis-
Peterson (coordenadora desta proposta de curso de curso de formação 
de professores),  vinculado, ao projeto nacional ' Formação de 
professores  nas teorias dos Novos Letramentos e Multiletramentos: o 
ensino crítico de línguas estrangeiras na escola', de  Walkiria Monte-
Mór e Lynn Mario Menezes de Souza.   

 

TÍTULO: LABORATÓRIO DE ESTUDOS DE TEXTOS 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICHS / CUA 

COORDENADOR: CRISTINA BATISTA DE ARAÚJO - DOCENTE 

RESUMO: A proposta é oferecer atendimento especializado a alunos da 
Educação Básica com dificuldades de aprendizagem em questões 
referentes à linguagem. Serão abordados aspectos tais como a leitura 
e produção de textos, análise linguística, tópicos gramaticais e outros. 

 

TÍTULO: A FORMAÇÃO CONTINUADA E O DIÁLOGO COM PROFESSORES DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA: O BLOG COMO POSSIBILIDADE DE INTERAÇÃO 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: FEF 

COORDENADOR: ANA CARRILHO ROMERO GRUNENNVALDT - DOCENTE 

RESUMO: A proposta se constitui na ação conjunta entre a Universidade Federal 
de Mato Grosso e  o Centro de Formação e Atualização dos 
Profissionais da Educação Básica  na formação continuada dos 
professores de Educação Física no estado de Mato Grosso. O objetivo 
é: promover ações com o CEFAPRO, para a formação continuada de 
professores da Educação Física a partir dos problemas levantados na 
prática cotidiana do magistério, tendo como suporte o blog para 
interações a serem estabelecidas. O encaminhamento metodológico 
adotado tem como pressuposto a pesquisa como ferramenta de 
formação do professor, e que os mesmos são sujeitos ativos nos 
processos de investigação. Para as interações com os sujeitos 
integrantes da escola e o grupo de trabalho serão utilizados seguintes 
instrumentos: manutenção de blog na rede de computadores, 
narrativas; encontros regulares com o grupo de trabalho e os 
integrantes do projeto e; participação e promoção de eventos. Na 
perspectiva adotada pelo projeto o blog será um instrumento 
privilegiado,  como possibilidade de estabelecer as interações com os 
sujeitos envolvidos, trazendo elementos que possam facilitar e agilizar  
as conversações e debates propostos no processo constituído. 



 

TÍTULO: IMPLANTAÇÃO DE UMA HORTA MEDICINAL NA UFMT, CÂMPUS DE SINOP  
(CÓPIA) 24-03-2014 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICNHS/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: CLAUDIA DOS REIS - DOCENTE 

RESUMO: Tem-se como objetivo fazer a manutenção e aumentar a horta de 
plantas medicinais do Câmpus da UFMT/Sinop. Nessa horta, estão 
presentes algumas das espécies mais tradicionais e utilizadas 
popularmente. Pretende-se aumentar o número de canteiros e 
espécies, incluindo também algumas nativas do estado de Mato 
Grosso.  Além disso, tem-se a proposta de que o Campus seja um 
centro de distribuição de mudas dessas plantas, já identificadas 
botanicamente, a fim de promover o uso racional na atenção primária 
à saúde. O projeto tem como finalidade, também, instruir e 
conscientizar os usuários de plantas medicinais para o uso correto das 
mesmas através da realização de oficinas e palestras, orientando 
sobre os benefícios e/ou malefícios que as mesmas podem trazer. A 
partir de estudos aprofundados sobre essas plantas, serão 
organizadas oficinas e palestras para alunos do ensino fundamental e 
médio de escolas municipais e/ou estaduais do município de Sinop, 
com os mais diversos temas, tais como: utilização de plantas 
medicinais, cultivo de plantas medicinais em hortas, jardins e 
materiais reciclados. A proposta é que, juntamente com as plantas 
medicinais, as crianças aprendam sobre respeito ao meio ambiente e 
formas de utilizar materiais recicláveis para plantar e cultivar espécies 
com potencial medicinal, como as garrafas pet, por exemplo.  

 

TÍTULO: PROJETO CONHEÇA O ESCRITOR    

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: SEGE / CUA 

COORDENADOR: GLAUCIA MARGARETH ROCHA OLIVIERI - TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

RESUMO: A cada momento a literatura se transforma e, para acompanharmos 
essa evolução, é necessário que conheçamos o escritor e sua obra, 
propiciando uma completa interação entre obra–leitor. Esse encontro 
será a forma mais viável de desmistificarmos a ideia de que há uma 
distância, insuperável, entre escritor e leitor e, ao mesmo tempo, 
proporcionará uma troca salutar de experiências.  A Internet  tem 
possibilitado o acesso rápido à informacão, permitindo a difusão 
instantânea  de dados, no entanto, mesmo com a pesquisa on-line, a 
facilidade de em poucos minutos poder estar interligado com vários 
pontos do planeta, o leitor parece  perdido  nesse turbilhão de 
informações.  Os leitores, até mesmo os  iniciantes consideram difícil a 
leitura tradicional (livro) e preferem as facilidades da pesquisa na 
internet, onde facilmente se localiza o resumo do livro desejado, sem  
estabelecer nenhum  questionamento sobre a  veracidade do conteúdo 
que estão acessando.  Os livros estão sendo relegados a segundo 
plano, o doce prazer da leitura está sendo esquecido, a proposta maior 
do Projeto Conheça o escritor é  despertar novamente no leitor, o 



interesse, o encantamento e a (re) descoberta da leitura.                

 

TÍTULO: PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO DA GEOLOGIA DE MATO GROSSO  

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICET 

COORDENADOR: RICARDO KALIKOWSKI WESKA - DOCENTE 

RESUMO: O museu de Geologia da UFMT foi criado com intuito de expor rochas, 
minerais e fósseis à comunidade em geral que visita o Zoológico, de 
modo que, fosse possível lhes despertar o interesse pela ciência e, em 
especial, pela história da Terra e sobre evolução da vida na Terra. Por 
outro lado, o museu é uma ferramenta de ensino, já que desperta a 
curiosidade e associa o conteúdo teórico visto em sala de aula com 
explicações visuais, facilitando o aprendizado e o interesse de alunos 
de todos os níveis de escolaridade. Diversas universidades dispõem de 
museus bem estruturados que servem como apoio didático e ao 
mesmo tempo, como acervo cultural de um Estado. Diariamente o 
Museu de Geologia da UFMT recebe pessoas que são registradas no 
caderno de visitas. No entanto, o funcionamento é precário devido a 
falta de recurso humano responsável pela organização da organização 
e exposição  do acervo. O presente projeto visa a organização e 
exposição de amostras de minerais, rochas e fósseis principalmente de 
Mato Grosso. As exposições constarão de amostras identificadas, 
localizadas e, por vezes< acompanhadas de mapas.   As amostras 
relacionadas a cada região despertará um interesse especial do 
visitante.  

 

TÍTULO: EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS: POSSE RESPONSÁVEL DE CÃES E GATOS NO 
MUNICÍPIO DE SINOP 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICS/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: IAN PHILIPPO TANCREDI - DOCENTE 

RESUMO: Por posse responsável entende-se o conjunto de ações desenvolvidas 
em uma comunidade com o objetivo principal de garantir a saudável 
convivência entre animais e humanos, traduzindo o exercício 
consciente e edificante da cidadania, a educação e os hábitos culturais 
de uma sociedade. A Educação Ambiental e a Educação Sanitária 
podem ser definidas, respectivamente, como as práticas educativas 
para induzir a população a adquirir hábitos de proteção do planeta e 
que promovam a saúde e evitem doenças. Elas surgem como 
alternativas concretas na busca de melhor conscientização da 
sociedade como um todo. Neste enfoque, este projeto tem a finalidade 
de despertar, nos alunos e professores, a consciência da 
responsabilidade dos homens diante do bem estar do animal, a fim de 
torná-los multiplicadores e fortes veículos de transformação social, 
bem como enriquecer o currículo escolar com a exploração do tema 
Posse Responsável. Este projeto baseia-se em palestras de 
esclarecimento e conscientização da população juvenil sobre os 
diversos temas envolvendo animais de estimação. Assim, este projeto 
de extensão tem como proposta conscientizar a população juvenil da 



cidade de Sinop, MT, sobre a posse responsável de cães e gatos. 
 

 

TÍTULO: MUSEU SINESTÉSICO DE ANATOMIA ANIMAL DA UFMT  (CÓPIA) 27-03-2014 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICS/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: MICHELLE GOLDAN DE FREITAS TANCREDI - DOCENTE 

RESUMO: O Museu Sinestésico de Anatomia Animal é um rico acervo de animais 
taxidermizados, 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 
visualização das características ligadas à 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. Em nível acadêmico, o museu serve de 
complemento ao ensino da anatomia para todos os cursos de 
biociências, o que o torna multidisciplinar. Além destes aspectos, há 
uma parte destinada do museu a receber deficientes visuais e 
estimulá-los, através da manipulação de peças e de reprodução sons 
da natureza, a compreender de forma mais concreta as peculiaridades 
das diferentes espécies animais. 

 

TÍTULO: LITOTECA ANO 2014 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICBS / CUA 

COORDENADOR: SILVIO CESAR OLIVEIRA COLTURATO - DOCENTE 

RESUMO: O projeto ora proposto objetiva a criação e consolidação de uma 
Litoteca, isto é, um local de reserva e coleção de rochas, minerais, 
fósseis e objetos líticos arqueológicos, que possa atender a 
comunidade acadêmica do CUA/UFMT, bem como a comunidade 
externa à UFMT. A Litoteca, assim como em uma biblioteca, terá 
materiais que poderão ser emprestados à comunidade e materiais de 
uso exclusivo nas suas dependências. Os materiais ficarão em 
exposição em prateleiras e armários e, boa parte deles poderão ser 
retirados por usuários cadastradas. Por exemplo: kits de rochas, 
minerais e fósseis poderão ser retirados por alunos dos cursos de 
licenciatura da UFMT que desejarem fazer regência utilizando-se dos 
materiais do acervo; um professor de uma escola pública ou privada 
poderá retirar materiais para usá-los em suas escolas com seus 
alunos; dentre outros. Além dos materiais para empréstimo, a Litoteca 
oferecerá alguns serviços à comunidade, como por exemplo: recepção 
monitorada de grupos de alunos de escolas da região, com preparação 
de atividades com o manuseio dos materiais do acervo; realização de 
palestras em escolas; montagem de stand em eventos acadêmicos e 
científicos da UFMT ou de outras instituições, entre outros. Todo o 
acervo será devidamente catalogado em meio digital, de forma que os 



usuários poderão acessar as fichas técnicas dos materiais do acervo 
via internet, acessando o Portal da Litoteca, que será criado e mantido 
durante a vigência do projeto. O projeto pretende contar com o auxílio 
de três bolsistas de extensão, remunerados, para a realização das 
atividades propostas.     

 

TÍTULO: INCENTIVANDO E DESENVOLVENDO A MATEMÁTICA 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICEN/CUR 

COORDENADOR: ADIMAR MORETTI JÚNIOR - DOCENTE 

RESUMO: Embora nas últimas décadas a pós-graduação no Brasil tenha 
alcançado excelente nível em muitas áreas do conhecimento, a 
carreira acadêmica, dente elas a de pesquisador, principalmente na 
área de Matemática, não vem sendo tão optada como futuro 
profissional dos jovens que estão por decidi-lo.  Dentre os motivos, a 
falta de incentivo e/ou desenvolvimento do potencial para com 
aqueles que o possuem, e até mesmo limitações financeiras, podem 
ter sua parcela significativa. Porém, diante deste quadro, a Olimpíada 
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) se apresenta 
como uma solução deste problema, por meio de programas que dão 
suporte para que tal caminho seja percorrido, sendo milhares os 
alunos universitários já beneficiados. Assim, o presente projeto 
“INCENTIVANDO E DESENVOLVENDO A MATEMÁTICA” vem para dar 
um suporte inicial  para que os alunos das escolas públicas da cidade 
de Rondonópolis, tenham condições de alcançarem resultados 
satisfatórios nas OBMEP’s, garantindo assim os benefícios que esta 
oferece e, mais do que isso, adquiram motivação e o gosto pelo estudo 
de Matemática. 

 

TÍTULO: PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE - CURSOS LIVRES  

MODALIDADE: PROGRAMA 

UNIDADE: SEGE / CUA 

COORDENADOR: GLAUCIA MARGARETH ROCHA OLIVIERI - TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

RESUMO: O Programa Universidade Aberta à 3ª Idade - Cursos Livres  se propõe 
a realizar ações que valorizem o idoso, promovendo a saúde, o bem-
estar e ampliem a qualidade de vida.  Para a realização do programa 
serão firmadas parcerias com instituições que atuam na área e serão 
inseridos docentes e técnicos do Campus Universitário do Araguaia 
que queiram participar do programa.  Ao longo do programa serão 
realizadas ações educativas, preventivas, culturais e recreativas. 

 

TÍTULO: CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AULAS DE ANATOMIA 
COMPARADA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS 

MODALIDADE: BOLSA DE EXTENSÃO 

UNIDADE: ICS/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: MICHELLE GOLDAN DE FREITAS TANCREDI - DOCENTE 

RESUMO: O material didático a ser elaborado é um guia prático e direto, 



específico sobre os assuntos abordados nas disciplinas de Anatomia 
dos Animais Domésticos I e II, que auxiliará os discentes no estudo das 
peculiaridades da estrutura 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 visualização das 
características ligadas à 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. Em nível acadêmico, o material didático serve de complemento 
ao ensino da anatomia para todos os cursos de biociências, o que o 
torna multidisciplinar.  

 

TÍTULO: I CURSO DE IATF 

MODALIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

UNIDADE: ICS/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: LILIAN RIGATTO MARTINS - DOCENTE 

RESUMO: A Universidade Federal de Mato Grosso, Campus de Sinop, promoverá 
o I Curso de IATF (Inseminação Artificial em Tempo Fixo) nos dias 20, 
21 e 22 de fevereiro de 2014.  Este curso consistirá na primeira 
iniciativa do Curso de Medicina Veterinária deste Campus em oferecer 
aos acadêmicos dos cursos de Medicina Veterinária e de Zootecnia, 
bem como a profissionais e técnicos em pecuária, informações atuais, 
sob a forma presencial, a respeito da técnica de Inseminação Artificial 
em Tempo Fixo em Bovinos.  O curso terá duração de 20 horas, com a 
abordagem a tópicos como: Princípios Básicos de Fisiologia e 
Farmacologia Reprodutiva Bovina; IATF em Gado de Corte, com ênfase 
na raça Nelore; IATF em Gado de Leite; IATF em Novilhas e Aspectos 
Nutricionais associados à Reprodução, a fim de promover a melhoria 
nos índices da IATF.    

 

TÍTULO: SEMANA DO CALOURO  2014 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: SEGE / CUA 

COORDENADOR: ROMARIO ROSA DE SOUSA - DOCENTE 

RESUMO: A Semana de recepção aos Calouros 2014 do Campus Universitário do 
Araguaia/UFMT é um evento que visa receber de forma acolhedora os 
novos universitários e, ao mesmo tempo, fornecer informações  
acadêmicas e proporcionar momentos de aprendizado, cultura e lazer. 

 

TÍTULO: INCLUSÃO DA MÚSICA, JARDINAGEM E HORTICULTURA NA EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: PROCEV 

COORDENADOR: MARIO MATEUS SUGIZAKI - DOCENTE 

RESUMO: Esse projeto é uma parceria com as Escolas Estadual Profa Edeli 



Mantonvani e Centro de Educação de Jovens e Adultos Benedito 
Santana da Silva. Trata-se de uma ação de inclusão social por meio de 
metodologias alternativas como o ensino de música e jardinagem 
para estudantes deficientes matriculados nessas escolas.  

 

TÍTULO: PEDAGOGIA LIBERTÁRIA NO AMBIENTE ESCOLAR 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICHS / CUA 

COORDENADOR: MAGNO SILVESTRI - DOCENTE 

RESUMO: O projeto tem como objetivo geral discutir a história da educação, 
destacando as principais contribuições da Pedagogia Libertária, suas 
teorias, conceitos e categorias analíticas no ambiente escolar. O 
projeto se desenvolve em duas etapas: a primeira na realização de um 
diagnóstico por meio de pesquisa qualitativa nas escolas públicas da 
região de Barra do Garças, através de técnicas de pesquisa, tais como 
entrevistas semi estruturadas, análise de conteúdo e observação 
direta. A partir dos resultados da pesquisa/diagnóstico, na segunda 
etapa, será organizado um grupo de estudos que se caracteriza por 
um espaço de diálogos e práticas com a participação de educadores e 
estudantes, servindo de apoio as reflexões da realidade escolar 
identificada  com os conceitos e temas da Pedagogia Libertária. 
Dentre os temas, a participação política, autonomia e autogestão 
escolar, educação integral, educação popular, entre outros. A 
avaliação do projeto Pedagogia Libertária no Ambiente Escolar terá a 
produção de um boletim e caderno de textos com os resultados da 
pesquisa e das discussões do grupo de estudos, produzido pelos 
participantes. 

 

TÍTULO: INTERCULTURALIDADE NAS ESCOLAS PÚBLICAS URBANAS:RESULTADOS E 
DESAFIOS 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICHS / CUA 

COORDENADOR: MARLY AUGUSTA LOPES DE MAGALHAES - DOCENTE 

RESUMO: A realidade atual  exige que aprendamos a trabalhar em projetos 
transversais onde a autonomia,  a criatividade e a cooperação são 
estimuladas como partes essenciais da formação das presentes e 
futuras gerações, tanto indígenas como não indígenas.  As constantes 
mudanças ocorridas  no mundo do trabalho, na produção industrial, 
no âmbito das ciências e no conjunto das sociedades contemporâneas 
exigem que campos interdisciplinares consolidados se reúnam para 
uma maior cooperação,  no sentido de proporcionar  articulação 
coerente com as novas tecnologias, os novos conceitos, métodos e 
processos para encaminhar e dar resposta a problemas que atingem 
as comunidades indígenas  cada vez mais presentes nos centros 
educacionais urbanos.  O que se pretende neste trabalho é discutir a 
postura intercultural e a reflexiva sobre os papeis de professores de 
alunos indígenas, na difícil tarefa de mediadores culturais. Não só as 
culturas dos povos indígenas, mas também, sendo mediadores das 
heterogeneidades que se manifestam no dia a dia da sala de aula.  



Com essa postura, é essencial para que o ensino e a aprendizagem dos 
alunos indígenas, em escolas públicas urbanas, sejam mais 
significativos e menos preconceituoso. 

 

TÍTULO: CURSO DE FRANCÊS - EXTENSÃO IL 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: MARTA MARIA COVEZZI - DOCENTE 

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

 

TÍTULO: PROFORMAÇÃO INDÍGENA EM ENFERMAGEM 

MODALIDADE: BOLSA DE EXTENSÃO 

UNIDADE: ICBS / CUA 

COORDENADOR: PAMELA ROBERTA DE OLIVEIRA - DOCENTE 

RESUMO: Nos últimos anos percebemos que o alunos indígenas tem maior 
dificuldade para acompanhamento do curso de enfermagem, sendo 
comum recorrentes reprovações e trancamentos de matriculas com 
posterior abandono do curso. Com o intuito de maior apoio aos 
acadêmicos indígenas do curso de Enfermagem da UFMT/CUA 
propomos este projeto de extensão de ação afirmativa que vai 
acompanhar com maior proximidade a vida acadêmica destes alunos, 
bem como, buscar estratégias e medidas, de forma contínua, para o 
apoio e a superação dos desafios da vida universitária, seja ele 
financeiro ou pedagógico.  

 

TÍTULO: PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS  

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: CLÁUDIA GRAZIANO PAES DE BARROS - DOCENTE 

RESUMO: Em anos recentes, o Brasil tem sido o destino de inúmeros imigrantes, 
tanto por razões econômicas quanto para intercâmbio acadêmico. A 
cidade de Cuiabá  e o campus da UFMT têm acolhido esse público, 
advindo de diferentes países.  Neste contexto, o Projeto de Extensão 
Português para estrangeiros objetiva atuar como uma das formas de 
inserção desses sujeitos no contexto da acadêmico da Universidade 
Federal de Mato Grosso, através não somente do ensino-
aprendizagem da língua, como também para colaborar para o 
conhecimento e compreensão sócio-histórico e cultural mato-
grossense e brasileiro.   Nesta experiência de extensão, também se 
realcionam  ações de pesquisa, com a atuação de alunos do Projeto de 
Pós-graduação em Estudos de Linguagem e de alunos da graduação 
em Letras 

 

TÍTULO: ECONOMIA COMPUTACIONAL 

MODALIDADE: PROJETO 



UNIDADE: FE 

COORDENADOR: ANTONIO RICARDO DE SOUZA - DOCENTE 

RESUMO: Despertar nos alunos novos métodos econométricos para aplicação 
em suas dissertações, assim como de uma abordagem coerente dos 
pacotes computacionais R    

 

TÍTULO: PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: ICHS/CUR 

COORDENADOR: CANCIONILA JANZKOVSKI CARDOSO - DOCENTE 

RESUMO: O Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
objetiva garantir que todos os estudantes matriculados no Ensino 
Fundamental, dos sistemas públicos de ensino, estejam alfabetizados 
em Língua Portuguesa e em Matemática até o final do 3º ano. Esta 
IES, como agente formadora responsável pela formação de um grande 
número dos profissionais docentes que atuam no sistema de educação 
de Mato Grosso, será responsável por trabalhar com a formação 
continuada dos professores das redes públicas, que atuarão como 
orientadores de estudo dos alfabetizadores. A formação, que se dá em 
uma perspectiva de multiplicação, acontecerá em duas instâncias e 
contemplará dois grupos de professores: 1) O curso para os 
Orientadores de Estudo, trabalhado diretamente pelos formadores 
da/na Universidade, terá o total de 200 horas, assim distribuídas em: 
1 etapa de 40 horas, 4 etapas de 32 horas, 1 seminário de 
encerramento de 24 horas e 8 horas de atividades indiretas; 2) O curso 
para os Professores Alfabetizadores (cursistas), ministrado pelos 
orientadores de estudo nos municípios, terá 160 horas. Além do curso 
presencial, a UFMT fará o acompanhamento dos orientadores de 
estudos e seus cursistas (professores alfabetizadores), durante o curso. 

 

TÍTULO: APRECIAÇÃO E PERCEPÇÃO MUSICAL - MÓDULO III 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: TAÍS HELENA PALHARES - DOCENTE 

RESUMO: Atendendo a obrigatoriedade do ensino de música nos ensinos 
Fundamental e Médio, uma vez que acreditamos que o ensino da 
música deva se dar com qualidade, estamos propondo a continuação 
do curso de extensão, cujo tema é “Apreciação e Percepção Musical”, 
a ser oferecido em Sinop, para professores que atuam em salas de 
aula e que queiram adquirir formação nesta área específica. 
Entendemos que o tema é pertinente, uma vez que capacitará os 
professores para desenvolverem um trabalho que envolva música em 
sala de aula com mais propriedade, ao mesmo tempo em que 
capacitará os mesmos para cursarem o Ensino Superior em Música, se 
assim o desejarem.  O curso terá a duração de 40 horas e acontecerá 
em dois encontros semanais, de 1 hora e 30 minutos cada. Além disso, 
os discentes do curso serão orientados no sentido de desenvolverem 
um trabalho com música na sala de aula.   



 

TÍTULO: APERFEIÇOAMENTO EM PSICOLOGIA CLÍNICA V 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: IE 

COORDENADOR: ANA RAFAELA PECORA - DOCENTE 

RESUMO: O curso de Aperfeiçoamento em Psicologia Clínica é aberto a 
psicólogos registrados no Conselho Regional de Psicologia (CRP-18), 
tendo em vista a formação continuada destes profissionais. São 
ofertadas 42 vagas, distribuídas em quatro abordagens teóricas, a 
saber: (1) Psicanálise, com 12 vagas; (2) Psicologia 
Humanista/Abordagem Centrada na Pessoa, com 12 vagas; (3) 
Terapia Analítico Comportamental, com 12 vagas, sendo seis para o 
campus de Cuiabá e seis para o campus de Rondonópolis; e (4) 
Abordagem Sócio-histórica, com seis vagas . O curso tem duração de 
12 meses e um total de 360 horas distribuídas da seguinte forma: 100 
horas reservadas ao estudo teórico para a abordagem escolhida; 120 
horas destinadas aos atendimentos clínicos; 90 horas de supervisão 
dos casos; 30 horas para a elaboração de um estudo de caso 
fundamentado teoricamente e 20 horas reservadas para a realização 
de um seminário integrador. Os atendimentos, destinados aos 
servidores e alunos da UFMT (campus Cuiabá e Rondonópolis), serão 
realizados, em Cuiabá, no prédio da Coordenação de Assistência e 
Benefício ao Servidor – CABES/UFMT, em consultório na Saúde 
Ocupacional e em ambulatórios do Hospital Universitário Júlio Muller, 
e em Rondonópolis no Centro de Práticas em Psicologia (CePraPsi) da 
UFMT (UFMT/CUR). Todos os professores/supervisores, em um total 
de oito são do quadro efetivo da UFMT, alocados no Departamento de 
Psicologia, com titulação de mestre e/ou doutor. Os certificados serão 
emitidos pela Pró-Reitoria de Cultura Extensão e Vivência – 
PROCEV/UFMT e chancelado pelo CRP-18. 

 

TÍTULO: CONFECÇÃO DE PEÇAS ANATÔMICAS PARA ELABORAÇÃO DE MATERIAL 
DIDÁTICO PARA AULAS DE ANATOMIA COMPARADA DOS ANIMAIS 
DOMÉSTICOS  

MODALIDADE: BOLSA DE EXTENSÃO 

UNIDADE: ICS/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: MICHELLE GOLDAN DE FREITAS TANCREDI - DOCENTE 

RESUMO: O material didático a ser elaborado é um guia prático e direto, 
específico sobre os assuntos abordados nas disciplinas de Anatomia 
dos Animais Domésticos I e II, que auxiliará os discentes no estudo das 
peculiaridades da estrutura 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 visualização das 
características ligadas à 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. Em nível acadêmico, o material didático serve de complemento 



ao ensino da anatomia para todos os cursos de biociências, o que o 
torna multidisciplinar.  

 

TÍTULO: II SEMANA ACADÊMICA DE AGRONOMIA 2014 – UFMT - A DIVERSIDADE 
CIENTÍFICA NO CENÁRIO ACADÊMICO. 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: ICAA/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: CARLOS VINICIO VIEIRA - DOCENTE 

RESUMO: A II Semana Acadêmica de Agronomia, da Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT) – Campus Universitário de Sinop, será realizada 
entre os dias 5 e 10 de maio, na sede da Associação dos docentes da 
Universidade Federal de Mato Grosso (ADUFMAT). Nesta perspectiva 
os participantes serão agraciados com palestras e mini-cursos 
voltados para as áreas de: Agricultura Familiar, Perfil do Agrônomo, 
Solos, Extensão Rural, Fruticultura, Fitopatologia e Pós-colheita; e as 
palestras serão ministradas por professores e profissionais 
especialistas nas temáticas propostas.O evento, que será realizado 
com o intuito de atender aos graduandos de agronomia e demais 
áreas agrárias (só no curso de Agronomia são mais de 300 alunos), 
vem de encontro com o desejo dos graduandos que necessitam de 
outras atividades que enriqueçam o currículo, proporcionando-lhes a 
maximização de inúmeros conhecimentos que são aprendidos 
somente na universidade. 

 

TÍTULO: CURSINHO INTERGERACIONAL 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICHS/CUR 

COORDENADOR: ADRIANO DA SILVA ROZENDO - DOCENTE 

RESUMO: A população idosa é a que mais cresce no Brasil em relação às demais 
faixas etárias. As projeções realizadas pelos órgãos de governo, 
responsáveis pela vigilância populacional e pelo planejamento de 
gestão de populações apontam que nas próximas décadas o Brasil 
será um país de maioria idosa.  Ao mesmo tempo, estratégias 
sofisticadas de gestão de Estado biopolítico e neoliberal, assentado 
nos interesses de produção e  consumo, procuram delegar direitos 
específicos aos grupos de vulnerabilidades, enquadrando-os em um 
leque de grupalidades diferenciadas por características biológicas, 
etárias, econômicas, sexuais, etc.   Dentre os direitos humanos 
delegados a cada grupo de vulnerabilidade, destacamos aqui o direito 
universal à Educação. A qualificação do cidadão como um recurso 
humano a serviço do mercado, é condição sine qua non para ingresso 
no mercado de trabalho no contemporâneo. Nesse sentido, a 
universidade contitui-se como um degrau indispensável para o mundo 
do trabalho.   Atenta a esta realidade, diversas universidades públicas 
brasileiras criaram o sistema de cotas para determinados grupos de 
direitos humanos, como por exemplo, negros e indígenas. Em breve o 
idoso será incorporado às políticas cotistas. Portanto, a presente 
proposta tem como objetivo preparar os grupos de vulnerabilidade 
para o ingresso na universidade pública, por meio de curso 



preparatório para exames vestibulares e ENEM. Como metodologia, 
serão ofertadas os conteúdos exigidos nos referidos exames, divididos 
por áreas de conhecimentos (disciplinas). Como resultado, espera-se 
preparar o aluno para o ingresso nas universidades com maior 
preparo intelectual e maior nivelamento entre os ingressantes 'não 
cotistas', ou de ampla concorrência.   

 

TÍTULO: INTRODUÇÃO AO USO DO WINPLOT E DO WOLFRAM  ALPHA ́  

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICET / CUA 

COORDENADOR: MARCO DONISETE DE CAMPOS - DOCENTE 

RESUMO: O presente projeto visa introduzir os alunos matriculados na disciplina 
de Fundamentos de Matemática no uso dos softwares Winplot e 
Wolfram Alpha, afim de oferecer novas possibilidades no aprendizado 
do Cálculo, sobretudo no estudo do gráfico de funções. 

 

TÍTULO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES DAS COMUNIDADES REMANESCENTES DE 
QUILOMBO (REOFERTA) 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: IE 

COORDENADOR: CANDIDA SOARES DA COSTA - DOCENTE 

RESUMO: Trata-se de um curso de aperfeiçoamento que visa à formação 
continuada de professores do sistema público de ensino do Estado de 
mato Grosso em consonância à LDB nº 9394/96, Arts. 26A e 79B, bem 
como às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Quilombola. O curso será desenvolvido em uma carga horária de 180 
horas, integralizadas em um total de cinco módulos: dois composta 
por 30 horas e três por 40 horas.  

 

TÍTULO: PROJETO DE MÚSICA ANTIGA 2014 (AF) 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: EDA DO CARMO PEREIRA - DOCENTE 

RESUMO: A presente proposta vem sendo desenvolvida desde 2012 com a 
finalidade de desenvolver estudos, pesquisa e atividades de Música 
Antiga a fim de articular as áreas de ensino, pesquisa e extensão na 
execução de repertório musical do período Medieval, para a realização 
de concertos e para a edição de uma coletânea de peças musicais 
épicas. 

 

TÍTULO: CURSO DE APERFEIÇOAMENTO/EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO:O 
TRABALHO DOCENTE DE PROFESSORES QUE ATUAM NOS ANOS INICIAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL   

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: IE 

COORDENADOR: DEJACY DE ARRUDA ABREU - DOCENTE 



RESUMO: O presente projeto de Aperfeiçoamento tem como intenção, oferecer 
uma proposta de Formação Continuada para Educadores que atuam 
na Educação do/no campo buscando alicerçar-se na compreensão de 
que a premissa principal da formação continuada consiste na criação 
de oportunidades para que o educador pense e reflita especificamente 
nas três dimensões fundamentais das relações educativas: o professor, 
o aluno da educação do campo e o conhecimento. Tem como público 
alvo professores que atuam na Educação do/no Campo dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental exercendo a docência nas salas 
Multisseriadas. Como objetivos buscar-se-á ampliar o acesso à 
formação continuada para profissionais com atuação na educação 
do/no Campo dos ofertando 200 (duzentas) vagas distribuídas em 4 
(quatro) Pólos UAB/UFMT no Estado de Mato Grosso: Cuiabá, Colíder, 
Juína e Ribeirão Cascalheira (50 vagas para cada Pólo); bem como 
contribuir para a oferta de educação contextualizada às realidades de 
suas populações, em conformidade com as Diretrizes para Escolas do 
Campo. A metodologia será desenvolvida de forma semipresencial 
com encontros presenciais e a distância a partir da interatividade do 
tutor com os cursistas on-line na plataforma Moodle. O curso terá 
como referência para o desenvolvimento das atividades o Ambiente 
virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle, administrado pela STI/UFMT. 
Os tutores acompanharão os cursistas que poderão formar grupos de 
estudo a fim de facilitar a leitura, a compreensão e a elaboração de 
novos textos de maneira virtual.  

 

TÍTULO: PRIMEIRA MARATONA DE MATEMÁTICA DO VALE DO SÃO LOURENÇO 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICEN/CUR 

COORDENADOR: EUNICE CANDIDA PEREIRA RODRIGUES - DOCENTE 

RESUMO: A Primeira Maratona de Matemática do Vale do São Lourenço, 
composta pelos municípios de Jaciara, Juscimeira, Dom Aquino e São 
Pedro da Cipa e  promovida pelo Departamento de Matemática do 
Campus Universitário de Rondonópolis, tem por objetivo despertar, 
descobrir e estimular   nos alunos do Ensino Fundamental e Médio, os 
talentos e vocações para a Matemática.   A Maratona será realizada 
em quatro etapas, obedecendo ao seguinte cronograma: Visita as 
escolas pelos docentes envolvidos na Maratona para divulgação da 
mesma ; no mês de junho as escolas selecionarão e inscreverão seus 
alunos que a representarão na Maratona;  uma  prova escrita será 
realizada no dia 17 de outubro de 2014 na Escola Antônio Ferreira 
Sobrinho na cidade de Jaciara, com início às 8 horas e término às 12 
horas;  divulgação dos resultados e premiações (Ato Solene)     

 

TÍTULO: DICIONÁRIOS: ESTRUTURA, TIPOLOGIA, USOS, PNLD 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: ICHS/CUR 

COORDENADOR: MÁRCIA REGINA PAVONI DE CARVALHO - DOCENTE 

RESUMO: O curso 'Dicionários: estrutura, tipologia, usos, PNLD' visa a propiciar a 
docentes atuantes na rede básica de ensino público bem como a 



discentes dos cursos de Letras e das demais licenciaturas a aquisição 
de conhecimentos gerais sobre os dicionários – histórico, concepções, 
macro e microestrutura, tipologia, usos, critérios de avaliação 
estabelecidos pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), área 
específica dos Dicionários – no intuito de que, enquanto professores do 
ensino básico ou estudantes das licenciaturas, adquiram 
conhecimentos suficientes para que possam utilizar, em sala de aula, 
com seus alunos, os dicionários disponibilizados pelo MEC às unidades 
escolares. Desta forma, os alunos poderão ter a oportunidade de 
apropriação do gênero dicionário, instrumento importante à aquisição 
de vocabulário e para o ensino e a aprendizagem da leitura e da 
escrita. 

 

TÍTULO: OFICINAS DE GÊNERO E CIDADANIA  

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICHS/CUR 

COORDENADOR: PAULA FAUSTINO SAMPAIO - DOCENTE 

RESUMO: O Projeto Oficinas de gênero e cidadania na escola visa a 
problematizar junto à comunidade escolar as relações de gênero, as 
concepções acerca da diversidade e da diferença e promover o 
conhecimento de direitos humanos gerais e específicos no sentido de 
construção coletiva de transformação da sociedade brasileira. Este 
projeto escolheu a escola como espaço prioritário de atuação por 
entendê-la como um dos espaços onde se formam as crianças, os 
jovens e os adultos para serem construtores ativos da sociedade na 
qual vivem e exercem sua cidadania. Neste contexto, ver, saber, 
discutir os conhecimentos, as experiências e as estratégias dos jovens 
e adultos com os mesmo é uma metodologia para propor e produzir 
outras ideias acerca das relações de gênero, de classe e de etnia no 
ambiente escolar. Por meio de estratégias variadas, usando recursos 
como cartazes, músicas, vídeos, histórias de vida à peças cênicas e 
palestras, objetiva-se sensibiliza jovens e adultos quanto aos padrões 
masculinos e femininos que corriqueira reproduzimos sem quaisquer 
questionamentos. Deste modo, discutir gênero, diversidade e 
cidadania na escola é uma forma de visibilizar, de denunciar e de fazer 
frente às discriminações de etnia, classe, gênero e etária para tentar 
contribuir no processo de combate aos estigmas, atribuídos por 
diversos agentes aos jovens e adultos, e, por outro lado, contribuir 
para permanecia dos estudantes negros, indígenas e mulheres na 
escola, procurando-se promover a sensibilização, a reflexão e o 
compromisso com as questões relativas à promoção da cidadania. 

 

TÍTULO: I SEMANA ACADÊMICA DE QUÍMICA DA UFMT 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: ICET 

COORDENADOR: MARILZA CASTILHO - DOCENTE 

RESUMO: Este projeto tem como objetivo geral a realização da I SEMANA 
ACADÊMICA DE QUÍMICA DA UFMT, a qual será realizada em conjunto 
pelas  Coordenações dos Cursos de Graduação e da Pós-Graduação em 



Química da UFMT, Campus Cuiabá. O evento ocorrerá no período de 
03 a 05 de junho de 2014. Este terá por finalidades: contribuir na 
difusão e socialização dos conhecimentos adquiridos pela comunidade 
científica da área de Química na região de Cuiabá promovendo, dessa 
forma,  minicursos, palestras e apresentação de trabalhos de Iniciação 
Científica (PIBIC/VIC, Graduação-Bacharelado em Química), Iniciação 
à Docência (PIBID, Licenciatura Plena em Química), Pós-Graduação 
(Nível Mestrado) visando uma formação complementar mais 
abrangente, constituída de tópicos relevantes da ciência e tecnologia. 
Os temas escolhidos para este evento envolverão os desafios do novos 
profissionais da Química formados pela Universidade Federal de Mato 
Grosso nos contextos: Ensino, Pesquisa  e Tecnologia. 

 

TÍTULO: PROMOÇÃO Á SAÚDE ATRAVÉS DA ACUPUNTURA - ACUPUNTURA APLICADA 
À MEDICINA ESPORTIVA EQUINA 

MODALIDADE: BOLSA DE EXTENSÃO 

UNIDADE: ICS/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: IAN PHILIPPO TANCREDI - DOCENTE 

RESUMO: Assim como na medicina humana, segundo Pelham; Holt e Stalker 
(2001), inúmeros métodos têm sido aplicados para melhorar o 
desempenho de cavalos atletas, como uso de massagem, fisioterapia, 
treinamentos diversificados, alimentação e, até mesmo, uso de 
fármacos ilegais. A seleção genética é também forte arma manipulada 
pela medicina veterinária em busca de grandes atletas. Nesse 
contexto, a medicina complementar vem ganhando popularidade, 
com o intuito de melhorar o  desempenho de determinado atleta 
humano ou equino. Por essa razão, a acupuntura está constantemente 
sendo avaliada sob este aspecto.  Treinadores, jóqueis, cavaleiros e 
amazonas estão envolvidos numa constante busca por maneiras de 
melhorar o desempenho de seus cavalos atletas e de obter resultados 
importantes em competições. Infelizmente para muitos, isto leva à 
condição de vencer a qualquer custo, prejudicando diretamente a vida 
útil destes atletas.  Esta proposta visa discutir e avaliar o uso da 
acupuntura na medicina esportiva equina como mais uma alternativa 
terapêutica, visando a melhorar o desempenho destes atletas.  

 

TÍTULO: OFICINA APRENDER A FAZER CIÊNCIA 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: FAECC 

COORDENADOR: CECILIA ARLENE MORAES - DOCENTE 

RESUMO: A disciplina Seminário Temático V, ensejou o projeto de extensão 
Oficina Aprender a Fazer Ciência. A demanda foi dos acadêmicos do 5º 
semestre do curso de Graduação de Administração da FAeCC/UFMT, 
frente a dificuldade de compreender e produzir artigos científicos. 
Diante da problemática, este projeto oferece cinco módulos 
instigantes para subsidiar a iniciação científica dos alunos de 
graduação em ciências sociais aplicadas de sua realidade de forma 
interdisciplinar com a colaboração de professores do Departamento de 
Administração. Incentiva a inovação, a elaboração de novas 



tecnologia de gestão, que possam contribuir de maneira eficaz com o 
desenvolvimento regional e nacional.      

 

TÍTULO: APRENDIZADO MUSICAL NA RODA DE CHORO: ENSAIOS, PESQUISAS 
FONOGRÁFICAS E APRESENTAÇÕES MUSICAIS (CÓPIA) 23-05-2014 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: EDUARDO FIORUSSI - DOCENTE 

RESUMO: O objetivo do projeto é formar um grupo de choro, possibilitando que 
os executantes aprofundem seus conhecimentos sobre a linguagem 
musical do gênero. Choro é um gênero da música popular brasileira, 
com origens no final do século XIX. A roda de choro é o principal meio 
de expressão desta cultura musical, e possibilita a interação entre 
músicos e público, gerando, desta forma, a sociabilização e a troca de 
experiências e aprendizagens. O projeto é destinado a pessoas que 
toquem algum instrumento musical, e que tenham noções de leitura, 
notação e de teoria musical, e consistirá de ensaios semanais e 
estudos individuais.  O repertório será selecionado em conjunto, e os 
executantes deverão escrever arranjos para serem tocados nos 
ensaios. Integram o gênero musical os ritmos de choro, maxixe, polca, 
schotishc, samba, baião, valsa, entre outros, os quais serão estudados 
ao longo do projeto. A organização do grupo, assim como o 
planejamento de repertório e dos ensaios serão realizados por uma 
equipe de execução formada pelo professor responsável e pelos 
discentes participantes do projeto; desta forma, os discentes membros 
da equipe poderão exercitar e aprofundar não só os conhecimentos 
musicais, mas também a organização e o planejamento da formação 
de um grupo musical. Ao longo do projeto serão realizadas onze 
apresentações públicas, cujas datas, horários e locais serão divulgadas 
por meio de cartazes e de meios digitais. 

 

TÍTULO: PRÁTICAS DE  LETRAMENTO(S)- AÇÕES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA EM 
UMA ESCOLA PÚBLICA 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: CLÁUDIA GRAZIANO PAES DE BARROS - DOCENTE 

RESUMO: Este projeto propõe ações de intervenção na realidade da Escola 
Municipal Ranulpho Paes de Barros localizada em Cuiabá-MT. Nas 
nossas ações, abordaremos o panorama da educação brasileira e 
quais os possíveis caminhos a serem trilhados com a ambição de uma 
mudança paradigmática. Assim, nos aproximamos das discussões 
sobre a criticidade na educação, com foco no Letramento Crítico. Além 
das ações práticas com os professores, pais, alunos e colaboradores da 
escola, o grupo de pesquisa considera que este trabalho seja um 
momento propício para pesquisas relevantes, nas quais a metodologia 
abordada será de caráter qualitativo, de natureza dialógica e 
participativa, nos moldes da pesquisa-ação. A partir dessa 
metodologia, promovemos encontros reflexivos com professores, a fim 
de conhecer as suas concepções docentes acerca da leitura e do 



letramento e proporcionar, através das interações entre os sujeitos 
professores/pesquisadores, subsídios para as reflexões sobre a sua 
prática. Serão propostas também, oficinas e cursos para os/aos alunos 
e pais com o propósito de envolvê-los na realidade  da Escola 
Municipal Ranulpho Paes de Barros. 

 

TÍTULO: OFICINA DE PROBABILIDADES E SUAS APLICAÇÕES (CÓPIA) 20-09-2011 
(CÓPIA) 23-05-2014 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICET 

COORDENADOR: MARCIA FUMI MIZOI - DOCENTE 

RESUMO: O objetivo deste projeto é oferecer aos professores do ensino médio de 
Cuiabá e região o aprimoramento e enriquecimento do conhecimento 
sobre os principais conceitos de Probabilidade. 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. As atividades propostas serão selecionadas a partir de 
trabalhos científicos que abordem a temática do ensino de 
Probabilidade, em especial atividades que abordem recursos didáticos 
computacionais.  

 

TÍTULO: PROJETOS EDUCATIVOS EM GEOGRAFIA HUMANA: PRODUÇÃO DE 
RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICHS 

COORDENADOR: MÁRCIA AJALA ALMEIDA - DOCENTE 

RESUMO: Este projeto de extensão tem como finalidade contribuir para a 
melhoria do ensino de Geografia, bem como ampliar o processo de 
formação inicial e continuada. Surge como um elemento que irá 
oferecer ferramentas de auxílio ao professor para que possa pensar 
em alternativas viáveis para a superação de obstáculos encontrados 
durante suas atividades de sala de aula. A partir de observações e 
diálogos junto a professores das instituições de ensino e alunos do 
curso de Licenciatura em Geografia do Campus de Cuiabá, na 
disciplina Projetos Educativos em Geografia Humana propomos a 
produção de recursos didático-pedagógicos voltados ao ensino da 
geografia escolar. A partir daí, considerando o conteúdo ministrado na 
educação básica, define-se uma temática para a aplicação de uma 
miniaula com o desenvolvimento de metodologias, procedimentos, 
recursos didático-pedagógicos e avaliação. É relevante a ludicidade, o 
trabalho com materiais concretos e simbólicos que irão contribuir 
como acionadores cognitivos dos conteúdos às atividades de ensino-
aprendizagem de caráter construtivo, contribuindo na reflexão dos 
objetos sociais, políticos, econômicos e culturais produzidos pela 
sociedade. Dessa forma, seguindo os pressupostos da geografia 
crítica, a metodologia do trabalho se constituiu na construção de 



materiais e atividades pedagógicas para o ensino de Geografia de 
forma integrada num círculo entre universidade-escola e vice-versa. 

 

TÍTULO: PAFEM - PROGRAMA DE APOIO À FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

MODALIDADE: PROGRAMA 

UNIDADE: ICET / CUA 

COORDENADOR: ADMUR SEVERINO PAMPLONA - DOCENTE 

RESUMO: O PAFEM é um programa, ligado ao LEMA-Laboratório de Educação 
Matemática/ICET/CUA, voltado à alunos de Licenciatura em 
Matemática, docentes de matemática e discentes do ensino 
fundamental e médio e comunidade em geral. Seu principal objetivo é 
poiar a formação em Educação Maremática deste publico, isto é, 
diminuir problemas relacionados ao ensino e aprendizagem em 
matemática através do oferecimento de atividades de extensão como: 
oficinas, minicursos, eventos, etc.,voltados aos mais diferentes perfis, 
assim como a elaboração e produção de materiais didáticos, 
desenvolvimentos de tutoriais, produção de artigos de divulgação 
científica e de manuais de instrução para uso de jogos, softwares e 
outros materiais. As atividades desenvolvidas pelo PAFEM serão 
executadas no próprio campus do Araguaia(no LEMA) e também em 
escolas e outras instituições de ensino em cidades circunvizinhas. 

 

TÍTULO: I° WORKFISH: PRODUÇÃO E QUALIDADE DO PESCADO NA REGIÃO CENTRO 
OESTE 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: FAMEV 

COORDENADOR: JANESSA SAMPAIO DE ABREU RIBEIRO - DOCENTE 

RESUMO: O I WORKFISH será o primeiro evento totalmente direcionado à cadeia 
produtiva do pescado no Estado de Mato Grosso, setor este da 
economia que vêm apresentando um crescimento vertiginoso nos 
últimos anos. Será realizado durante um período de três dias, nos 
quais serão abordadas palestras com assuntos previamente 
selecionados, todos de interesse à cadeia produtiva do pescado. Serão 
abordados assuntos que vão desde o âmbito da produção primária, ou 
seja, nas pisciculturas, até a industrialização do pescado propriamente 
dita e sua comercialização. Além das sete palestras de conteúdo 
relevante, o evento contará com dois minicursos de caráter teórico-
prático, cujo objetivo é o de relacionar a teoria e a prática, 
aproximando os participantes cada vez mais das realidades 
encontradas no mercado.  O evento também prevê intervalos entre as 
palestras, um pela manhã e outro à tarde, a fim de proporcionar um 
momento de interação e troca de experiências entre os participantes. 
Nos intervalos, serão servidos produtos elaborados com peixes 
diversos, inclusive peixes da região, elaborados pelos alunos membros 
do NEPES – Núcleo de Estudos em Pescado, da Universidade Federal de 
Mato Grosso, a fim de divulgar os trabalhos de desenvolvimento de 
produtos que estão sendo realizados no grupo, assim como incentivar 
o aumento do consumo dessa matéria prima de alto valor nutritivo.   

 



TÍTULO: CIRCUITO UNIVERSITÁRIO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM MEDICINA 
VETERINÁRIO 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: ICS/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: BRUNO GOMES DE CASTRO - DOCENTE 

RESUMO: O Programa de Educação Continuada em Medicina Veterinária será 
um projeto vinculado à Coordenação do curso de graduação em 
medicina veterinária que terá como objetivo levar aos acadêmicos de 
Medicina Veterinária e profissionais do norte do estado de Mato 
Grosso, principalmente, assuntos de interesse profissional e temas 
para a atualização dos médicos veterinários da região, com 
palestrantes do próprio corpo docente da UFMT Sinop, bem como 
palestrantes externos à universidade presentes no momento em 
Sinop. 

 

TÍTULO: CONPEDUC 2014 – “POLÍTICAS EDUCACIONAIS: DIÁLOGOS NECESSÁRIOS' 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: ICHS/CUR 

COORDENADOR: EGLEN SILVIA PIPI RODRIGUES - DOCENTE 

RESUMO: O CONPEDUC 2014, em sua quinta edição, terá como objetivos suscitar 
reflexões e discussões sobre questóes teórico-metodológicas relativas 
às políticas educacionais para compreender como estas vem sendo 
representadas no cenário educacional e como tem se constituído como 
paradigmas para a organização das práticas educativas, bem como 
suas implicações no campo da pesquisa. O evento será organizado da 
seguinte forma: conferência de abertura e mesas redondas, com 
conferencistas internacional, nacionais e locais; comunicações orais; e 
apresentação de pôsteres. Contaremos com a participação de 
pesquisadores e professores de universidades do exterior e nacionais, 
que têm notória experiência acadêmica com os temas a serem 
abordados no evento. Além disso, como tem sido recorrente nas 
edições anteriores, teremos a participação de docentes e estudantes 
de pós-graduação e graduação de universidades públicas e privadas, 
bem como de professores da Educação Básica.     

 

TÍTULO: SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICNHS/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: EDSON PEREIRA BARBOSA - DOCENTE 

RESUMO: Este projeto é parte das atividades do Grupo de Estudo em Ciências 
Naturais e Matemática (GECINMAT) e tem como objetivo promover no 
âmbito da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus 
Universitário de Sinop um espaço para apresentação, divulgação e 
discussão de temas e pesquisas  relacionados à educação científica, 
formação de professores e educação em geral. Bem como propiciar 
aos alunos de graduação, principalmente dos cursos de licenciatura, a 
convivência num ambiente de debate de ideias e trocas de 
experiências. 



 

TÍTULO: INTRODUÇÃO À LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (CÓPIA) 20-06-2014 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: ANDERSON SIMÃO DUARTE - DOCENTE 

RESUMO: Cursos ofertados disponibilizando o início e continuidade aos 
conhecimentos da Língua Brasileira de Sinais - Libras.   Neste curso o 
aluno abrangerá os estudos no campo da linguística da Língua 
Brasileira de Sinais - LIBRAS e suas aplicações em sala de aula frente 
as crianças, jovens e adultos surdos. 

 

TÍTULO: BIBLIOTECA INTANTIL ITINERANTE 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICEN/CUR 

COORDENADOR: GÊNESIS VIVIANNE SOARES FERREIRA - DOCENTE 

RESUMO: Trata-se de um projeto que visa a promoção da leitura e da ludicidade 
das crianças e adolescentes hospitalizados, bem como seus 
acompanhantes, que permanecem por certo período distante de suas 
atividades pedagógicas e de lazer. Foram oferecidos livros infantis e 
pedagógicos, buscando desenvolver os potenciais cognitivos e 
criativos durante cada atividade. Os livros infantis foram emprestados 
e devolvidos em outro período, porém os materiais pedagógicos 
(desenhos para colorir e para estímulo da coordenação motora fina) 
ficaram com cada criança/adolescente. Também foram ofertados aos 
acompanhantes livros de conteúdo diversos como: literatura, romance 
e revistas, de acordo com o interesse e a preferência de cada um. Para 
as crianças que não possuiam idade adequada para o 
desenvolvimento da leitura propomos a estimulação do vínculo entre 
criança/adolescente e o acompanhante, em que este pode realizar a 
leitura e interagir afetivamente, ou podendo ser feita pelos 
extensionistas do projeto. Os livros e os materiais pedagógicos foram 
colocados em maletas decoradas com a temática infantil para melhor 
distribuição. Após o uso e manuseio dos livros, foi feita a desinfecção 
com alcool 70%, a fim de evitar a contaminação cruzada, de modo que 
as páginas de cada livro permita esse procedimento sem o risco de 
dano ao material a ser descontaminado. Cada atendimento foi 
relatado em um livro de registro após cada período de atividade, 
contabilizando o número de pessoas atendidas, bem como registrando 
intercorrências que acaso acontecesse. 

 

TÍTULO: III JORNADA DE QUÍMICA DO ARAGUAIA - III JOQA 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: ICET 

COORDENADOR: EDUARDO RIBEIRO MUELLER - DOCENTE 

RESUMO: Com o tema ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NECESSÁRIA PARA 
LICENCIATURAS DA ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA, 
este evento discutirá, por meio de palestras, mesas redondas, 



minicursos, comunicações orais e painéis, a utilização do 
conhecimento sob o viés da compreensão e explicação de fenômenos. 
Debaterá também sobre o conhecimento recomendado versus 
conhecimento difundido e não recomendado para cursos de 
licenciatura da área de Ciências da Natureza e Matemática. 

 

TÍTULO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES DAS COMUNIDADES REMANESCENTES DE 
QUILOMBO 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: IE 

COORDENADOR: CANDIDA SOARES DA COSTA - DOCENTE 

RESUMO: Trata-se de um curso de extensão que visa à formação continuada de 
professores do sistema público de ensino do Estado de Mato Grosso 
em consonância à LDB nº 9394/96, Arts. 26A e 79B, bem como às 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola. 
O curso será desenvolvido em uma carga horária de 120 horas, 
integralizadas em quatro módulos de 30 horas cada um. 

 

TÍTULO: SABERES E PRÁTICAS DO CUIDADO: SUJEITOS E DIÁLOGOS 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICHS 

COORDENADOR: RODRIGO MARCOS DE JESUS - DOCENTE 

RESUMO: O projeto “Saberes e práticas do cuidado: sujeitos e diálogos” conta 
com o apoio financeiro da Secretaria de Gestão Estratégica e 
Participativa do Ministério da Saúde tendo por objetivo central o 
desenvolvimento de ações para a implementação da Política Nacional 
de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(PNEPS-SUS), por meio de processos formativos e produção de 
material comunicativo e de  divulgação da política. Propõe, assim, 
fortalecer a participação popular, a gestão participativa, o controle 
social, o cuidado e as práticas educativas em saúde no estado do Mato 
Grosso. E também ampliar e qualificar as estratégias de 
fortalecimento da participação popular no SUS, orientadas  pela 
educação popular em saúde, por meio do diálogo, articulação, 
cooperação técnica e financeira com o Ministério da Saúde. O projeto 
tem por meta, além das oficinas de formação, produzir: documentário, 
relatório digital, cartilha didática e artigos científicos.   

 

TÍTULO: CURSO ALUNO INTEGRADO (2014) 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: FAECC 

COORDENADOR: EINSTEIN LEMOS DE AGUIAR - DOCENTE 

RESUMO: O aluno integrado visa a melhoria da qualidade do aprendizado e 
promocao do desenvolvimento humano por meio da TICs (Tecnologias 
da Informacao e da Comunicacao) cujo resultado esperado é:   a. 
monitorar diversos ambientes informatizados.  b. auxiliar outros 
alunos - professores, gestores e comunidade escolar no 



desenovlimento de projetos que envolvam a utilizacao das tecnologias 
digitais no processo de ensino e aprendizagem.  b Cooperar na 
formacao de outros alunos garantindo a multiplicacao do 
conhecimento.    A relevancia deste projeto na perspectiva social esta 
direcionada para:  a. disponibilizar novos recursos para facilitar o 
trabalho dos educadores que podem contar com o apoio tecnico e 
dedicar mais tempo as questoes pedagocias integrando as TICS ao 
curriculo.  b. Motivar os alunos tanto pela oportunidaed de 
aprendizagem como tambem pela valorizacao do ambinete 
educacional.  c. Ampliar os potenciais e habilidades tecnologicas dos 
atores participantes.  d. Melhorar a assiduidade, pontualidade, 
responsabilidade e disciplina dos atores participantes, uma vez que 
passam a valorizar mais a escola e sentem-se parte importante do 
processo social, humana e cidada.    A relevância na perspectiva 
acadêmica pretende identificar os mecanismos para  disseminação de 
tecnologias que estão sendo desenvolvidas pela SEB/MEC com 
objetivo de implementar recursos contemporâneos em programas e 
projetos educativos, presenciais e/ou a distância, realizando estudos e 
pesquisas que promovam a qualidade da educação pública brasileira. 
Logo, destaca-se nesse movimento a articulação entre o fomento, a 
pesquisa, o ensino e a extensão, promovendo situações de debate e 
apropriação de recursos tecnológicos digitais, bem como sua aplicação 
e utilização na educação básica. 

 

TÍTULO: FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES E A LÍNGUA 
BRASILEIRA DE SINAIS EM UMA PERSPECTIVA BILÍNGUE. 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICNHS/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: SÉRGIO PEREIRA MAIOLINI - DOCENTE 

RESUMO: O presente projeto tem como objetivo abordar o uso e ensino da 
Língua Brasileira de Sinais (doravante Libras), assim como 
proporcionar aos alunos situações do cotidiano com vistas a formar 
um sujeito proficiente em Libras. Além disso, será abordado no curso 
noções básicas de linguística da Libras, a fim de possibilitar o docente 
a comunicar-se com a comunidade surda, bem como conhecer um 
pouco de sua história, lutas e conquistas (por exemplo, 
regulamentação da Língua de Sinais no Brasil). Sabemos que, 
recentemente, através da Lei Federal nº 10.436/02, a Libras é 
considerada uma língua oficial no Brasil e regulamentada pelo 
Decreto 5.626/05, incluindo este idioma como disciplina curricular nas 
universidades. Sendo assim, este projeto visa a formação continuada 
do professor da rede básica de ensino que necessita do 
aperfeiçoamento e atualização no que tange aos estudos voltados 
para a Libras e para aqueles que se interessam. 

 

TÍTULO: VIII SEMANA ACADÊMICA DE ZOOTECNIA (CÓPIA) 10-04-2014 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: ICAT/CUR 

COORDENADOR: ALESSANDRO BORGES AMORIM - DOCENTE 



RESUMO: A Semana Acadêmica tem o objetivo de promover a atualização e 
integração dos estudantes, produtores  e profissionais na área da 
produção, reprodução, melhoramento genético em animais, 
sustentabilidade e sistemas integrados de produção agrícola. A 
atualização se dará na forma de minicursos e palestras, cujo 
conteúdos contemplam assuntos de enriquecimento acadêmico e 
prático. A semana acadêmica terá duração de 36 horas. 

 

TÍTULO: IV CONGRESSO BRASILEIRO E I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA DO CENTRO-OESTE 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: FEF 

COORDENADOR: EVANDO CARLOS MOREIRA - DOCENTE 

RESUMO: Uma das missões da Faculdade de Educação Física na formação de 
profissionais de Educação Física é mantê-los em constante processo de 
desenvolvimento e capacitação, inseridos no universo da investigação 
e pesquisa científica. Um evento científico, de nível internacional, na 
Região Centro-Oeste, no Estado de Mato Grosso, estimulará os 
profissionais de Educação Física a buscarem capacitação e 
qualificação, produção científica, discussões, reflexões e trocas de 
experiência, visto que muitas oportunidades acadêmicas, específicas 
da Educação Física, apresentam-se por vezes, em outras regiões do 
país. O evento discutirá: a produção acadêmica e a intervenção plural 
da Educação Física; a produção científica e acadêmica do Estado de 
Mato Grosso e sua inserção nacional e internacional; o pensamento 
científico atual da área; experiências em diversas áreas da Educação 
Física. Tais ações permitirão a ampliação do universo profissional e da 
qualidade da prestação de serviço na área. Para tanto, constituiremos 
comissão organizadora e comissão científica; convidaremos 
profissionais de diversas áreas da Educação Física, do Brasil e do 
exterior, para participarem do evento como conferencistas e 
debatedores; solicitaremos auxílio financeiro e apoio para o 
desenvolvimento das atividades a outras instituições, Universidade 
Federal de Mato Grosso, secretarias municipal e estadual; 
divulgaremos o evento em toda Região Centro-Oeste e demais regiões 
do país. O evento ocorrerá nos dias 06, 07 e 08 de novembro de 2014, 
contando com duas conferências, quatro mesas-redondas, sessões de 
tema livre e pôster, além de momentos artísticos e culturais. 

 

TÍTULO: PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE DOCENTE NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA - PROFID 

MODALIDADE: PROGRAMA 

UNIDADE: PROCEV 

COORDENADOR: EDUARDO RIBEIRO MUELLER - DOCENTE 

RESUMO: Esta proposta consiste em, por meio do exercício prático da profissão, 
potencializar a tomada de decisão de estudantes em formação do 
Curso de Licenciatura em Química da UFMT – Campus Universitário do 
Araguaia, em relação ao vir a ser professor, agora ou no futuro. Ela 
está estruturada para que estes estudantes planejem oficinas e as 



ministrem em duas Escolas de Educação Básica de Ensino Médio, em 
Barra do Garças/MT. Cada oficina terá carga de 20 horas, totalizando 
40 horas de aulas, e deverá compreender 5 dias de trabalho em cada 
escola, o que julgamos ser suficiente para este futuro professor tenha 
dados para amadurecer sua opinião sobre a profissão, transitando da 
situação de dúvida ou negação, evidenciados hoje no referido curso. 
Da mesma forma, este trabalho apresenta condições de intervir na 
prática docente dos professores das escolas onde acontecerão, dado 
que as oficinas estarão estruturadas em um tripé contextualização, 
problematização e experimentação, com estratégias metodológicas 
não comuns no dia a dia dos estudantes. Esses estudantes serão os 
sujeitos no centro dessa mudança. 

 

TÍTULO: CURSO DE EXTENSÃO EM COMUNICAÇÃO ORAL BÁSICA EM LÍNGUA INGLESA 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: ELADYR MARIA NORBERTO DA SILVA - DOCENTE 

RESUMO: O Curso de Extensão em Comunicação Oral Básica em Língua Inglesa 
visa oferecer aos alunos iniciantes em língua inglesa um curso de nível 
básico nessa língua estrangeira. O curso aborda as quatro habilidades 
- falar, ouvir, ler e escrever, com ênfase no desenvolvimento da 
competência comunicativa oral. Ao final de 60 horas de curso, espera-
se que o aluno tenha condições de acompanhar a disciplina de Língua 
Inglesa I do Curso de Letras. 

 

TÍTULO: XIX SEMANA DE HISTÓRIA 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: ICHS/CUR 

COORDENADOR: THAIS LEAO VIEIRA - DOCENTE 

RESUMO: Como parte das atividades acadêmicas regulares do Departamento de 
História, a Semana de História, tem sido um momento forte de 
formação, comunicação e atualização das questões ligadas a 
produção, ensino e aprendizagem do conhecimento histórico. 
Atendendo  a alunos do curso, ex-alunos, professores das redes de 
ensino e a comunidade em geral, a realização da Semana, torna-se um 
dos marcos significativos na integração entre Universidade e 
Comunidade.  Objetivando ampliar esta integração e oportunizar a 
divulgação e conhecimento das pesquisas realizadas por professores e 
alunos do curso, bem como de outras instituições superiores de ensino, 
a edição da XIX Semana de História, quer através da temática 
'Violências, Subjetividades e Ocupação dos Espaços', explicitar na 
diversidade de temas, as diferenças formas de saber-fazer pesquisa no 
âmbito da História e das áreas afins.    

 

TÍTULO: COMPETIÇÕES PARA O ENSINO DE PROGRAMAÇÃO (CÓPIA) 04-06-2014 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICET / CUA 



COORDENADOR: THIAGO PEREIRA DA SILVA - DOCENTE 

RESUMO: Esta ação de extensão tem como objetivo proporcionar a prática e 
aperfeiçoamento dos princípios de lógica e programação de 
computadores.    Este projeto visa contribuir na formação acadêmica e 
profissional dos alunos de graduação dos cursos de computação e 
áreas afins, estudantes de escolas técnicas, ensino médio, professores 
e entusiastas da arte de programação.    Este projeto faz uso de uma 
abordagem de ensino de programação através de competições 
(Maratonas de Programação), que podem ser realizadas 
individualmente ou em grupo. Este formato de ensino é motivador 
para os alunos e desenvolve o espírito de colaboração e competição 
entre eles.    As maratonas são competições que envolvem a resolução 
de problemas de diversas áreas (multidisciplinar) que podem ser 
solucionados com programas computacionais. As soluções dos 
problemas podem envolver o uso de diversas técnicas de programação 
e conhecimento de várias áreas da computação.    Os participantes 
devem propor soluções eficientes para os problemas no menor tempo 
possível. Eles devem fazer uso do conhecimento passado para projetar 
novas soluções, além de trabalhar em equipe e sob restrição de 
tempo.    Espera-se com este projeto desenvolver a aptidão por lógica 
e programação de computadores nos participantes. Desta forma, 
contribuindo para sua formação acadêmica e profissional. 

 

TÍTULO: CURSO DE FORMAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: ICHS/CUR 

COORDENADOR: VALERIA FILGUEIRAS DAPPER - DOCENTE 

RESUMO: O Curso de Extensão de formação visa trabalhar a qualificação 
profissional dos professores da rede pública do município de 
Rondonópolis-MT, quanto à metodologia de ensino e de 
aprendizagem e os recursos didático-pedagógicos a serem 
trabalhados na educação básica. O curso ainda trabalha na 
perspectiva da construção da profissionalização docente, ao 
proporcionar uma reflexão da prática pedagógica para pensar 
possibilidades de intervenção pedagógica. 

 

TÍTULO: IX SEMANA ACADÊMICA DE MEDICINA VETERINÁRIA - VIII SEMAVET (CÓPIA) 
26-03-2014 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: FAMEV 

COORDENADOR: JOSÉ RICARDO DE SOUZA - DOCENTE 

RESUMO: A IX Semana Acadêmica de Medicina Veterinária promovida pelo 
Centro Acadêmico é  um evento técnico-científico voltado para 
acadêmicos e profissionais da Medicina Veterinária, Zootecnia, 
Agronomia e Biologia do estado de Mato Grosso. Tem como objetivo 
debater temas atuais e de relevância na saúde animal, saúde pública, 
tecnologia e inspeção de produtos de origem animal, bem-estar e 
comportamento animal.   



 

TÍTULO: IV SEMANA CIENTIFICA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: PROCEV 

COORDENADOR: MARIA CLAUDINO DA SILVA BRITO - DOCENTE 

RESUMO: A IV Semana Científica incluirá  Mostra de Cursos, Mostra de Extensão 
e Mostra Científica do Campus Universitário do Araguaia/ UFMT.     A 
Mostra de cursos é um evento que permite aos alunos do ensino 
médio  conhecer os diferentes cursos ofertados pelo CUA/UFMT, bem 
como as áreas de atuação. Entende-se que o momento de decidir 
sobre qual carreira seguir é muito importante e que a 
responsabilidade para o individuo, ainda jovem, fazer a opção por um 
curso universitário é grande e que as informações sobre as carreiras e 
sobre os cursos universitários são fundamentais para embasar essa 
decisão e facilitar a escolha desses jovens. Dessa forma, este tipo de 
atividade como a Mostra de Cursos é muito impoirtante. O papel da 
Universidade Federal neste cenário é o de fomentar o acesso às 
informações tão necessárias aos discentes do nível médio.    Quanto à 
Mostra de Extensão, a proposta justifica-se pelo fato de os trabalhos 
extensionistas serem desenvolvidos junto à comunidade, e esse é o 
momento em que eles são apresentados, tanto para o público interno 
da Universidade, como, também, para comunidade em geral.    Em 
relação à Mostra Científica, o espaço se justifica tanto pela 
necessidade de divulgação de trabalhos já desenvolvidos na 
Instituição, como, também, para incentivar os graduandos e pós-
graduandos  de diversas áreas na inserção e participação de projetos 
de pesquisa.    As Mostras de Extensão e Pesquisa têm como objetivos 
a socialização dos trabalhos desenvolvidos entre os acadêmicos do 
CUA e comunidade em geral.     

 

TÍTULO: PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA LÍNGUA PORTUGUESA PELO ALUNO 
SURDO COMO L2 POR MEIO DAS METÁFORAS CRIATIVAS 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: ANDERSON SIMÃO DUARTE - DOCENTE 

RESUMO: Estaremos reunindo com acadêmicos surdos e comunidade surda com 
atividades teóricas e práticas da Língua Portuguesa.    Todo o processo 
de aprendizagem será a bordado por mecanismos linguísticos da 
Língua Brasileira de Sinais.   A Língua Portuguesa - LP, será abordada 
na perspectiva de segunda língua - L2.    Abordagens da LIBRAS na 
modalidade escrita, assim como a Língua Portuguesa. Não será 
tratado assuntos pertinentes a oralidade.     

 

TÍTULO: LABORATÓRIO DIDÁTICO DE CIÊNCIAS NATURAIS NA ESCOLA PÚBLICA 
BÁSICA. 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICET / CUA 



COORDENADOR: ANGELA DENARDI - DOCENTE 

RESUMO: A proposta visa o acompanhamento da implementação do 
lLaboratório Didático de Ciências Naturais em escola da educação 
pública básica.  Tem como objetivos assessorar a reforma do espaço 
seguindo as normas de segurança, e ambiental, orientação curricular 
nessa área observando-se os PCNs e outros estudos, acompanhar o 
planejamento, avaliação, a produção e divulgação de conhecimentos. 
As atividades consistem em: desenho do projeto  de reforma, 
orientação e indicações de fontes de consulta para o levantamento de 
equipamentos e materiais para o laboratório e dará ênfase no 
planejamento e acompanhamento de atividades na área de Química. 
O projeto conta com a participação de professores, técnicos e alunos 
do Depto de Química, equipe pedagógica da escola com destaque à 
área citada. Trata-se de uma parceria entre escola/Universidade a 
partir de anseios da escola, em criar um espaço para realizar 
atividades experimentais que  dinamizem a relação teoria/pratica,e 
promovam melhorias na qualidade de ensino. Trata-se de uma ação 
social de atividades educativas que visam processos formativos 
inovadores que propiciem melhorar a educação científica. O projeto 
visa orientação com base na ideia de laboratório didático como 
ambiente em que a aprendizagem é facilitada por atividades 
investigativas e contextualizadas, numa perspectiva interdisciplinar, 
considerando a segurança  dos participantes e cuidados com o meio 
ambiente. A ideia de laboratório didático de ciências ressalta a 
importância do uso de material alternativo quando possível, 
mostrando que muitos  fenômenos ocorrem sem a necessidade de 
aparelhos sofisticados e a substituição e/ou diminuição do uso de 
certos reagentes contribuem práticas educativas ambientalmente 
corretas e necessárias.    

 

TÍTULO: CURSO DE FRANCÊS - EXTENSÃO - IL 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: MARTA MARIA COVEZZI - DOCENTE 

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

 

TÍTULO: CURSOS DE ESPANHOL 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: ANA PAULA DE SOUZA - DOCENTE 

RESUMO: Cursos de Língua Espanhola como Língua Estrangeira que têm como 
público-alvo a comunidade interna da Universidade Federal de Mato 
Grosso, quais sejam, alunos de graduação e pós-graduação, técnicos e 
professores, bem como a comunidade externa à Instituição, com o 
objetivo de atender interesses acadêmicos e profissionais.       

 



TÍTULO: CURSO DE EXTENSÃO: OS CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA 
EFETIVAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL EM MATO GROSSO 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: IE 

COORDENADOR: BARTOLOMEU JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA - DOCENTE 

RESUMO: A presente proposta tem como objetivo a realização da 2ª edição do 
Curso de Extensão: “Os Conselhos de Políticas Públicas na Efetivação 
do Controle Social em Mato Grosso”. Esse curso é resultado de 
parceria institucional entre a UFMT e o TCE – MT e faz parte das ações 
do Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI) do TCE 
– MT. Trata-se de uma ação acadêmica de formação continuada 
realizado por meio da modalidade de educação a Distância, em 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com carga horária de 80 
horas e destina-se aos conselheiros dos conselhos municipais de 
políticas públicas de dez municípios de Mato Grosso que fizeram 
adesão ao PDI em 2014. Os municípios são: Água Boa, Alto Araguaia, 
Alto Paraguai, Diamantino, Jaciara, Juscimeira, Itiquira, Poxoréu, 
Santo Antônio de Leverger e Sapezal. O curso tem caráter 
interconselhos e apresenta como objetivo geral capacitar os 
conselheiros/as dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas para o 
exercício do controle social, fomentando sua articulação com o 
controle interno e o controle externo.   

 

TÍTULO: ESCRITA DAS LÍNGUAS DE SINAIS PARA DOCENTES 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: CLÁUDIO ALVES BENASSI - DOCENTE 

RESUMO: A escrita de sinais é recente apesar de que as primeiras tentativas de 
se grafar sinais, tenha se dado com Bèbian ainda no século XIX. Na 
década de 70 do século passado, Valerie Sutton criou a pedidos de 
uma comissão de pesquisadores de língua de sinais o SignWrinting, 
sistema de escrita de língua de sinais que é atualmente, um dos mais 
utilizados no mundo.  Várias são as propostas desenvolvidas ao redor 
do mundo, inclusive no Brasil. Aqui temos uma proposta que está em 
franca expansão. Trata-se de ELiS - Escrita da línguas de sinais, criada 
pela professora doutora Mariângela Estelita de Barros.  O curso 
capacitará professores de Libras que atuam em licenciaturas e, 
principalmente, o que atuam no curso de graduação de Letras-Libras 
da UFMT incluindo os técnicos que nele atuam, para escrever e ler 
textos escritos em ELiS.  Essa escrita poderá promover a inserção do 
aluno surdo na produção de textos acadêmicos, considerando que em 
nosso estado, a grande maioria dos surdos são analfabetos na própria 
língua, nossos alunos saem na frente, pois já foram iniciados na ELiS.     

 

TÍTULO: LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DA REVISTA DIÁLOGOS 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: CLÁUDIO ALVES BENASSI - DOCENTE 



RESUMO: O evento pretende apresentar à comunidade acadêmica da UFMT, a 
segunda edição da Revista Diálogos, que traz artigos dos membros do 
Grupo de Estudo REBAK SENTIDOS, que fomentam as edições da 
mesma e como na primeira edição, apresenta também, artigos de 
pesquisadores de outros grupos e/ou áreas do conhecimento da UFMT 
e também da comunidade externa.  A segunda edição da Revista 
Diálogos trará todos seus resumos em língua portuguesa e uma língua 
estrangeira a escolha do autor, como de prauxe e em uma atitude 
pioneira no Brasil, apresentará também os resumos em ELiS - Escrita 
das línguas de sinais.  

 

TÍTULO: REINVENTANDO O ESPORTE NA ESCOLA - BASQUETEBOL E HANDEBOL 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: ICBS / CUA 

COORDENADOR: FREDERICO JORGE SAAD GUIRRA - DOCENTE 

RESUMO: O I Festival Reinventando o Esporte é uma atividade da Universidade 
Federal de Mato Grosso - Curso de Educação Física da disciplina 
Basquetebol e Handebol, e será desenvolvido pelos próprio 
acadêmicos com o intuito de levar a comunidade das escolas 
municipais em questão a prática de uma modalidade esportiva de 
bastante repercussão nacional que é o futsal. Também será meta 
deste Festival proporcionar aos acadêmicos, futuros professores cujo 
campo de trabalho se dá principalmente nas escolas da rede pública 
de Barra do Garças e Pontal do Araguaia a realização de uma 
atividade prática por meio do qual defrontarão com situações muito 
próximas da realidade da educação física escolar.  

 

TÍTULO: PRESERVAÇÃO DE MEMÓRIA QUILOMBOLA 

MODALIDADE: BOLSA DE EXTENSÃO 

UNIDADE: IE 

COORDENADOR: CANDIDA SOARES DA COSTA - DOCENTE 

RESUMO: O presente projeto se integra ao projeto Museu Afrodgital de Mato 
Grosso. Sob essa perspectiva, tem por objetivo registrar e promover a 
difusão de informação sobre a história e a memória da população 
quilombola do estado de Mato Grosso, estimulando a rememoração e 
a comemoração da memória social destes grupos.  Visa, portanto, 
integrar ensino, pesquisa e extensão mediante articulação de 
universidades comunidade por intermédio da participação de 
professores/estudantes universitários e comunidades quilombolas de 
diferentes municípios, tais como: Barra do Bugres, Chapada dos 
Guimarães, Nossa Senhora do Livramento, Poconé, Santo Antônio do 
Leverger, dentre outros. Sob orientação de docentes participantes do 
projeto, estudantes universitários darão suporte aos integrantes das 
comunidades quilombolas de modo que possam recuperar suas 
histórias, registrá-las em diferentes mídias e disponibilizá-las ao 
público no ambiente do Museu.   

 



TÍTULO: VIAGEM CULTURAL E RECREATIVA DO GRUPO REVIVER - TERCEIRA IDADE 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: SEGE / CUA 

COORDENADOR: GLAUCIA MARGARETH ROCHA OLIVIERI - TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

RESUMO: Este projeto visa a criação de atividades sócio culturais do Programa 
Universidade Aberta à Terceira Idade - Cursos Livres, promovendo a 
socialização, ampliando espaços de cultura e novos saberes e permitir 
que os idosos possam exercer seu papel de cidadãos numa prática 
social  que possibilite principalmente a sua valorização e integração. 

 

TÍTULO: FORMAÇÃO CONTINUADA DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 
(CÓPIA) 25-06-2013 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: IE 

COORDENADOR: ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO - DOCENTE 

RESUMO: Capacitar Dirigentes Municipais de Educação e sua equipe técnica, de 
forma a contribuir para o fortalecimento e qualidade da sua gestão e 
para o exercício de seu papel estratégico na implementação da 
política educacional no seu município, com vistas a garantir o direito 
de aprender de todos e contribuir para o desenvolvimento de uma 
Educação Básica com qualidade social nos municípios brasileiros. 

 

TÍTULO: PROJETO DE MÚSICA - PROGRAMA DE EXTENSÃO DO IL 2014/2 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: EDA DO CARMO PEREIRA - DOCENTE 

RESUMO: Conjunto de sete opções de cursos desenvolvidos para jovens e 
adultos, cada um deles com 60 horas, distribuídas ao longo de um 
semestre letivo: Teclado Iniciante, Violão Iniciante, Técnica Vocal 
Iniciante,  Piano Iniciante, Violino Iniciante,  Teoria e Percepção 
Musical e Viola Caipira. 

 

TÍTULO: I SEMINÁRIO DISCENTE DO PPGHIS: HISTÓRIA, TEORIA E MÉTODOS DE 
PESQUISA 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: ICHS 

COORDENADOR: LEANDRO DUARTE RUST - DOCENTE 

RESUMO: O presente evento 'I Seminário Discente do PPGHIS: História, Teoria e 
Métodos de Pesquisa' tem por objetivo ampliar e democratizar o 
acesso e o diálogo científico a respeito dos campos temáticos do 
ensino de graduação e pós-graduação em História em Mato Grosso, 
além de fortalecer e estreitar os mecanismos de interação entre o 
ambiente acadêmico universitário e o ambiente acadêmico do ensino 
básico com vistas a ampliar e aprofundar a produção do conhecimento 
histórico junto às demandas da sociedade.  

 



TÍTULO: ANTEPROJETO PRAÇA DA ARQUITETURA 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: FAET 

COORDENADOR: OSVALDO ALEXANDRE PARIS - DOCENTE 

RESUMO: DESENVOLVER PROJETO DE PRAÇA EM ESPAÇO LIVRE SITUADO ENTRE 
OS BLOCOS DA FAET CONHECIDO COMO 'PRAÇA DA ARQUITETURA' 
PELOS ALUNOS DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO.  O 
PROJETO TERÁ COMO DIRETRIZ A REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS 
DESCARTADOS EM FORMA DE RESÍDUOS DE OBRAS, EMBALAGENS E 
DEMAIS PRODUTOS RECICLÁVEIS PARA A CONFECÇÃO DE MOBILIÁRIO.  
A COMPOSIÇÃO PAISAGÍSTICA SERÁ COMPLEMENTADA COM A 
VEGETAÇÃO ADEQUADA, DEFINIDA ATRAVÉS DE ESTUDO DE 
INSOLAÇÃO E CARACTERÍSTICA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. 

 

TÍTULO: FÍSICA ITINERANTE 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICEN/CUR 

COORDENADOR: RÔMULO RONAN OLIVEIRA DE MORAIS - DOCENTE 

RESUMO: Essa iniciativa visa à divulgação e consequente popularização da 
ciência e tecnologia, através do conhecimento da história da Física e 
análises teóricas e práticas sobre diversos temas relacionados ao 
comportamento da natureza. Serão demonstrados e discutidos 
experimentos  científicos, nas áreas de Física e áreas afins, nas escolas 
públicas de ensino fundamental e médio dos municípios de 
Rondonópolis e Região. Serão abordados temas como Mecânica, 
Eletromagnetismo, Termodinâmica, Física moderna, etc. inseridas em 
um contexto que explique, de forma interativa e interdisciplinar, desde 
fenômenos simples e comuns a fenômenos mais complexos da 
natureza e suas aplicações tecnológicas.  Também serão realizados 
seminários e oficinas de reciclagem para professores da rede pública, 
que poderão atuar como multiplicadores do conhecimento e 
principalmente como incentivadores.  Visa também idealizar 
experimentos de baixo custo que possam motivar professores e 
estudantes a reproduzir estes experimentos e fixar os conceitos de 
física com materiais e exemplos do cotidiano.  

 

TÍTULO: CURSOS DE GEOPROCESSAMENTO COM ÊNFASE EM ARCGIS (CÓPIA) 02-10-
2014 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: ICET 

COORDENADOR: THIAGO DE OLIVEIRA FARIA - DOCENTE 

RESUMO: Esta ação de extensão corresponde a realização de um curso de 
Geoprocessamento com ênfase em ArcGIS, divididos em módulos I e II, 
denominados respectivamente de Introdução à Cartografia e ao 
Geoprocessamento e Geoprocessamento Aplicado à Geociências, 
ambos voltados aos alunos do curso de graduação em Geologia. Com 
a oferta do curso pretende-se contribuir com o ensino dos alunos de 
Geologia, especialmente no uso de Geotecnologias. 



 

TÍTULO: INTERCÂMBIO ACADÊMICO 2014 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: FAET 

COORDENADOR: MAURÍCIO GUIMARÃES DE OLIVEIRA - DOCENTE 

RESUMO: Estamos construindo a segunda edição da um evento cujo intuito é 
fomentar as discussões a respeito do ensino da Arquitetura e do 
Urbanismo sob o enfoque das diversas instituições nacionais de ensino 
e dos diversos profissionais da área. Para isso, reuniremos docentes, 
discentes e profissionais em uma semana de discussões para 
repensarmos o ensino e a prática da Arquitetura e Urbanismo nas 
instituições matogrossenses que possuem cursos de graduação em AU: 
UFMT, Unemat e Unic, trazendo anualmente professores das demais 
instituições brasileiras de ensino de Arquitetura, visando então, a 
valorização da formação do docente, discente e profissional em prol 
do crescimento de toda a comunidade.  

 

TÍTULO: TREINAMENTO ESPORTIVO NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO 
ARAGUAIA/UFMT 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICBS / CUA 

COORDENADOR: NATHALIA MARIA RESENDE - DOCENTE 

RESUMO: O projeto TREINAMENTO ESPORTIVO NO CUA/UFMT é um projeto 
anual que tem como objetivo principal incentivar a prática dos 
esportes e promover o intercâmbio sociocultural e interação entre os 
acadêmicos. Possui o apoio do Diretório Central dos Estudantes (DCE), 
assim como das Atléticas do CUA/UFMT. As modalidades esportivas as 
quais serão incentivadas e desenvolvidas nesse projeto são: 
ATLETISMO, JUI-JITSU, VOLEIBOL, BASQUETEBOL, HANDEBOL E 
FUTSAL. Os acadêmicos bolsistas desse projeto desenvolverão os 
planos de treinos para cada esporte, sendo que ficará 1 acadêmico 
responsável por cada esporte. E o DCE contribuirá para o 
desenvolvimento dos eventos esportivos-culturais-sociais, os quais 
são: JOGOS INTERCURSOS, GINCANAS e CAMPEONATOS. Esse projeto 
dará a oportunidade e condição da participação e representação do 
CUA/UFMT nos JOGOS UNIVERSITÁRIOS MATOGROSSENSE e nos 
JOGOS UNIVERSITÁRIOS BRASILEIRO. 

 

TÍTULO: TOCANDO FLAUTA (ATUALIZADO) 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: EDA DO CARMO PEREIRA - DOCENTE 

RESUMO: O Projeto Tocando Flauta objetiva, através da atividade musical, a 
inclusão social da população infanto-juvenil de um bairro de 
localização periférica em Cuiabá, com situação econômica 
desfavorecida.   Serão desenvolvidas aulas de musicalização com a 
flauta de bisel (doce), em turmas organizadas por faixa etária 



compreendida entre 07 e 17 anos de idade. Cada turma terá duas 
aulas semanais, de uma hora cada, durante os meses de outubro a 
dezembro de 2014, com a perspectiva de continuuidade em 2015.   O 
projeto se realizará através de parceria com o Grupo Fraterno,  
instituição localizada no bairro, que dará o suporte logístico para a 
ação. Contará com uma docente coordenadora e orientadora didático-
pedagógica, com um aluno bolsista do Curso de Licenciatura em 
Música e com uma pessoa da instituição parceira, responsável pelos 
materiais e pelo local de realização do projeto.   A Universidade 
Federal de Mato Grosso vai à comunidade  promovendo  a ampliação 
da formação acadêmica de futuros Licenciados em Música; a reflexão 
sobre as ações em educação musical em nosso estado e região e a 
democratização do acesso à produção cultural e ao conhecimento 
musical.             

 

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

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: ICHS 

COORDENADOR: SILVANA MARIA BITENCOURT - DOCENTE 

RESUMO: O  II Ciclo de saberes: “Experiências com o ensino de Sociologia na 
Licenciatura em Ciências Sociais”  é uma proposta semestral 
organizada pela Licenciatura em Ciências Sociais a fim de contribuir na 
construção de diálogos entre o ensino de Sociologia aprendido na 
UFMT e a experiências dos acadêmicos nas escolas de ensino médio a 
partir de seus supervisores de estágio.      

 

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

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICET 

COORDENADOR: PÂMELA JORDANA DOS SANTOS BEIRIGO - DOCENTE 

RESUMO: SEMIPEQ/UFMT é um projeto de extensão que visa a realização de 
minicursos de Química voltados para Alunos da Educação Básica. 
Neste projeto em especial, a realização dos minicursos será na escola 
que participará como parceira. A Escola Estadual Pascoal Ramos, 
localizada na rua Francisco de Jesus, n° 430 , terá a participação de 
seus alunos nos minicursos ofertados pelo projeto.  Buscamos com 
isso, uma aproximação da universidade com a escola, considerando as 
necessidades locais. São os alunos das disciplinas da Área de Ensino de 
Química -Instrumentação para o Ensino I e  II, Estágio Supervisionado 
I, II, III, e VI, Projeto de Ensino de Química e Tecnologias Educacionais 
para o Ensino de Química, bem como alunos bolsistas do PIBID, 
Tutoria e Permanência alocados no LabPEQ - orientados pelos 
professores que planejam, organizam e realizam os minicursos. Os 
indicadores utilizados nas avaliações das versões anteriores apontam 
para a aproximação da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão, especialmente com impacto na formação do estudante e na 
geração de novo conhecimento.   



 

TÍTULO: 3 SEMINÁRIO DE PESQUISA EM MÚSICA (CÓPIA) 08-10-2014 
 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: TAÍS HELENA PALHARES - DOCENTE 

RESUMO: O 3 Seminário de Pesquisa em Música que  acontecerá nos dias 13 e 14 
de novembro de 2014 no Instituto de Linguagens da Universidade 
Federal de Mato Grosso é uma realização do grupo de pesquisa 
'Música e Educação' e Departamento de Artes. Nos dias do evento 
haverá apresentações de pesquisas realizadas e/ou em andamento 
pelos membros dos grupos de pesquisa 'Música e Educação'- UFMT e 
'Educação Musical, Tecnologias e Sociedade'- UEM. Pretende-se 
aproximar os estudantes e professores de música à importante 
atividade de pesquisa em música. Os pesquisadores convidados e os 
integrantes dos dois grupos de pesquisa apresentarão suas pesquisas 
e possibilitarão reflexões dos participantes, principalmente dos alunos 
do Curso de Licenciatura em Música que serão nosso público principal. 
As atividades acontecerão no período vespertino e se estenderão ao 
período noturno. A programação dos dois dias está dividida entre 
palestras e mini-cursos. O evento será encerrado com um momento 
musical. 
 

 

TÍTULO: GRUPO DE ESTUDO PSICANÁLISE E ARTE NAS DISCUSSÕES ORDINÁRIAS, 
ROTINEIRAS E ATUAIS - PANDORA 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: IE 

COORDENADOR: VERA LUCIA BLUM - DOCENTE 

RESUMO: O Projeto de Extensão  Psicanálise e Arte Nas Discussões Rotineiras, 
Ordinárias e Atuais (PANDORA), se configura por meio de um enfoque 
direcionado às discussões da atualidade. Ele parte do princípio de que 
somente as aulas ministradas no curso de Psicologia não dispõem da 
possibilidade de abarcar toda esta área do conhecimento. Para tanto, 
objetiva-se a realização de reuniões quinzenais, aos sábados, com 
temáticas diferenciadas, que se conectam em uma ordem sequencial. 
Constitui parte da metodologia as discussões que inter-relacionam os 
textos e dispositivos artísticos, tal como filmes, poemas, músicas e 
outras formas de arte consideradas disparadoras do pensamento. 
Parte da metodologia que se dá através do princípio de que não se 
trata de uma relação “professor-aluno”, mas sim da possibilidade da 
constituição de conhecimento mútuo e re-significação de conceitos. 
Por fim, conclui-se que esta proposta pode promover o enriquecimento 
das discussões da Psicanálise e a criação de metodologias de ensino 
em interface com o contemporâneo.  

 

TÍTULO: I COLÓQUIO INTERNACIONAL DE FILOSOFIA DA NEUROCIÊNCIA 

MODALIDADE: EVENTO 



UNIDADE: ICHS 

COORDENADOR: GABRIEL JOSÉ CORRÊA MOGRABI - DOCENTE 

RESUMO: Evento científico para a discussão da filosofia da neurociência e áreas 
afins.   Planeja-se um evento curto com duração de 3 dias (8, 9 e 10 de 
Dezembro de 2014) contando com uma palestra magna do professor 
Northoff e um mini-curso ministrado pelo mesmo. Assim, idealizamos 
que o evento conte com uma mesa redonda, conferências de 
professores convidados e comunicações de alunos e professores de 
fora e de dentro da UFMT. Além dos convidados presenciais nacionais 
e do Professor Northoff contaremos com convidados por via de vídeo-
conferência.  

 

TÍTULO: INSERÇÃO DA ENGENHARIA ELÉTRICA NO ENSINO MÉDIO - ESCOLA 
ESTADUAL PRESIDENTE MÉDICI (CÓPIA) 22-10-2014 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: FAET 

COORDENADOR: WALKYRIA KRYSTHIE ARRUDA GONÇALVES MARTINS - DOCENTE 

RESUMO: O  Departamento de Engenharia Elétrica da UFMT, através desta ação 
de extensão do seu Programa de Educação Tutorial (PET-Engenharia 
Elétrica-UFMT), tem como objetivo apresentar de maneira geral o 
curso de Engenharia Elétrica aos alunos do Terceiro Ano do Ensino 
Médio da Escola Estadual Presidente Médici. Os temas abordados nas 
exposições consistem basicamente em enfatizar a importância do 
profissional de Engenharia Elétrica no desenvolvimento sustentável e 
seguro através dos conceitos de eficiência energética e segurança em 
instalações elétricas residenciais.    

 

TÍTULO: 1ª MOSTRA DE TRABALHOS ACADÊMICOS DOS ESTUDANTES DE LIBRAS DA 
UFMT - MAEL 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: CLÁUDIO ALVES BENASSI - DOCENTE 

RESUMO: Dada a demanda por acolhimento do sujeito e em atendimento a Lei 
n. 10.436 que reconhece a Libras como língua e obriga as intituições 
de ensino no Brasil e inseri-la como disciplina no currículo escolar, e 
ainda, o decreto n. 5.626 que regulariza a formação de intérpretes e 
professores de Libras, a UFMT insere em seus níveis acadêmicos de 
extensão, ensino e pesquisa a Libras levando acadêmicos ao contato 
com a língua de sinais, tornando-os aptos ao diálogo com os surdos. 
Para fomentar o interesse do acadêmico pela língua de sinais e 
conclamar a comunidade acadêmica à formação, propomos este 
evento para que seja mostrado - não só à comunidade acadêmica, 
como também a sociedade de modo geral - as produções dos 
estudantes no segundo semestre de 2014.  

 

TÍTULO: IV SEMANA DE SERVIÇOS DE REFERENCIA E INFORMAÇÃO 
 



MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICHS/CUR 

COORDENADOR: VALDEIRA APARECIDA CARDOSO - DOCENTE 

RESUMO: O mundo globalizado nos proporciona uma multiplicidade de bases de 
dados existentes nos diversos campos do conhecimento que estão 
disponíveis na internet, desta forma buscam possibilitar o acesso mais 
rápido e democrático destes documentos, garantindo acesso imediato. 
Para isso é necessário pensar como a produção será armazenada, 
tratada e disseminada. Neste contexto, este projeto visa divulgar os 
serviços e campos de atuação dos bibliotecários para alunos, 
funcionários, professores e comunidade em geral do Campus de 
Rondonópolis. Apresentam-se alguns conceitos, funções do papel 
deste profissional. Oferecendo exposição de material e treinamento 
para utilização de algumas fontes de informação, tais como: Periódico 
Capes, Sistema Pergamum, Scielo eBooks, Portal Domínio Público, 
BVS, Biblioteca Digital do IBICT, dentre outros. Sobretudo espera-se 
que esse evento ofereça ao aluno de Biblioteconomia envolvido neste 
projeto, noções de organização e disseminação da informação e ao 
alunado da UFMT conhecimentos destes recursos importantes para a 
pesquisa e produção científica.    

 

TÍTULO: VII SEMANA DA CONTABILIDADE 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: ICHS/CUR 

COORDENADOR: ROSA BEATRIZ ARAÚJO SOARES - DOCENTE 

RESUMO: Observando o nosso cotidiano e preocupados com a formação 
acadêmica dos futuros profissionais, o Departamento de Ciências 
Contábeis, da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus 
Universitário de Rondonópolis desenvolvemos este projeto visando à 
qualificação acadêmica e atualização profissional, na área de Ciências 
Contábeis, aos estudantes. A VII Semana de Contabilidade tem como 
objetivo qualificar o acadêmico e o profissional de Ciências Contábeis, 
através de palestras e cursos, visando aproximar estudantes de 
graduação, pós-graduação, professores e profissionais, promovendo 
assim um local de discussão sobre temas pertinentes a esta ciência e 
ao seu ensino.  

 

TÍTULO: XVIII SEMANA DA MATEMÁTICA 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: ICEN/CUR 

COORDENADOR: ERALCI MOREIRA TERÉZIO - DOCENTE 

RESUMO: Com a finalidade de complementação de conhecimentos da 
comunidade universitária e, principalmente de profissionais da 
educação básica, a XVIII Semana da Matemática, tem uma proposta 
de integração de conhecimentos sobre educação e pesquisa, e a 
interface destas com outros cursos de graduação do Campus 
Universitário de Rondonópolis, dentre eles os Cursos Sistemas de 
Informação, Pedagogia, Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia 



Mecânica, proporcionando aos acadêmicos e à comunidade em geral 
acesso a palestras, oficinas e minicursos sobre as diversas áreas da 
Matemática e Ciências abordando temas como, Educação, Tecnologia 
da Informação, Ensino de Ciências e Matemática, Polinômios, Sistemas 
diferenciais, Física Moderna, entre outras. Essa diversificação do 
conhecimento nesta área temática se justifica pela necessidade de 
profissionais formados na área para o bom desenvolvimento da 
educação básica e 'cultura científica' na região sul mato-grossense. 

 

TÍTULO: I COLÓQUIO DE ESTUDOS LIBERTÁRIOS DO ARAGUAIA XINGU 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: ICHS / CUA 

COORDENADOR: MAGNO SILVESTRI - DOCENTE 

RESUMO: O I Colóquio de Estudos Libertários do Araguaia Xingu tem como 
objetivo consolidar um espaço de diálogos e práticas com foco em 
temas abordados pela filosofia libertária nas relações sociais, 
políticas, ambientais e culturais. Nesse sentido, o evento busca refletir 
as ações sociais e as políticas de concepção libertária, a experiência de 
organizações políticas e movimentos sociais que se aproximam da 
temática no âmbito local e regional do Araguaia Xingu.    

 

TÍTULO: AÇÕES DE INOVAÇÃO E GERAÇÃO DE CONHECIMENTO NAS MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS NOS SEGMENTOS DA INDÚSTRIA, COMERCIO E 
SERVIÇOS 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: FAET 

COORDENADOR: PROF. IVAN JULIO APOLONIO CALLEJAS - DOCENTE 

RESUMO: Trata-se de um projeto que visa fomentar o desenvolvimento 
sustentável, a competitividade e o aperfeiçoamento técnico das 
microempresas e das empresas de pequeno porte no Estado de Mato 
Grosso. Serão realizadas capacitações e orientações de agentes locais 
para que estes possam propor soluções de inovação e tecnologia nas 
Micro e Pequenas   Empresas, em consonância com o Acordo de 
Cooperação Técnica nº 78/2010 firmado entre CNPq e o SEBRAE 
Nacional. 

 

TÍTULO: PROJETO DE LÍNGUA INGLESA 2014/1   (CÓPIA) 12-10-2014 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: HILCE MARIA ARAÚJO M. CARVALHO - DOCENTE 

RESUMO:          Este projeto tem como prioridade  proporcionar aos estudantes 
de Letras da UFMT– Língua Inglesa – que se adentram com domínio 
linguístico/comunicativo,  oportunidades de vivenciarem a realidade 
de sala de aula sob a orientação pedagógica de uma professora com 
formação específica  na área, para acompanhá-los no planejamento, 
discussão e reflexão, visando o aprimoramento das competências e da 
qualidade pedagógica desses futuros professores. Desta forma este 



projeto dá condições de oferecer um curso de qualidade para os jovens 
e adultos tanto da comunidade universitária quanto o público externo 
que desejam desenvolver a habilidade oral e, também, para aqueles 
que necessitam de estratégias de compreensão para leitura de textos 
acadêmicos.      

 

TÍTULO: V SIMPOSIO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: ICHS/CUR 

COORDENADOR: JANETE FERNANDES SILVA - DOCENTE 

RESUMO: Apresentar de forma abrangente o monitoramento, a seleção, o 
tratamento, a disseminação da informação. Procurando apresentar as 
competências e as habilidades do profissional bibliotecário no 
processo de gestão de informação. Sinalizando, assim, as 
oportunidades de mercado de trabalho em franca expansão que 
poderão absorver os bibliotecários formados, todos os anos, pelo 
curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Mato Grosso. 
Esses profissionais têm como missão principal contribuir para o 
gerenciamento da informação dos diversos setores empresarial, 
comercial, industrial, público e dos órgãos de imprensa. 

 

TÍTULO: IV SEMANA ACADÊMICA DA ENGENHARIA FLORESTAL  

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: ICAA/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: MARIANA PERES DE LIMA CHAVES E CARVALHO - DOCENTE 

RESUMO: A IV Semana Acadêmica da Engenharia Florestal, tem como enfoque 
levar conhecimento do âmbito acadêmico técnico e científico na área 
de engenharia florestal, abordando temas como Ecologia e Meio 
Ambiente, Florestas e Sociedades, Sistemas de Integração Agrícola e 
Florestal, Impactos Ambientais e Ética Profissional.  

 

TÍTULO: I COLÓQUIO DE POLITÍCA DE SOCIEDADE: CONSTRUINDO IDÉIAS 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: PROCEV 

COORDENADOR: RICARDO DA SILVEIRA CARVALHO - DOCENTE 

RESUMO: O Diretório Central dos Estudantes 7 de Novembro, sendo entidade 
que busca discutir a sociedade almejando ampliar o conhecimento 
político-social dos acadêmicos propõe a realização do I Colóquio de 
Política e Sociedade: Construindo Ideias.  O evento tem o intuito de 
propiciar um espaço para a discussão de temas como: movimento 
estudantil, construção social do homem, a sociedade política. 
Temáticas estas que são essenciais para a formação cidadã do 
acadêmico.  A proposta traz entre os dias 28 e 29 de novembro, 
através de palestras, oficinas, mesa redonda e debate um momento 
único dentro do campus para interação e amadurecimento dos 
discentes e docentes participantes.   

 



TÍTULO: CICLO DE ESTUDOS DA EDUCAÇÃO DA VIDA 2015-17 (CÓPIA) 07-11-2014 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: CÉLIA MARIA DOMINGUES DA ROCHA REIS - DOCENTE 

RESUMO: O curso de extensão universitária “Ciclo de Estudos da Educação da 
Vida” está fundamentado no estudo e aplicação do método “Educação 
da Vida”, elaborado por Masaharu Taniguchi e tem como objetivos 
contribuir para melhorar a qualidade das relações entre docentes, 
alunos e pais e relações de ensino-aprendizagem na escola. O método 
apresenta concepção filosófico-espiritualista da Vida, segundo a qual 
tudo o que constitui o mundo fenomênico (de espaço/tempo) é 
projeção da mente humana, e é transitório, mutável.  As projeções – 
situações de êxito/fracasso, saúde/doença, prosperidade/decadência 
etc, vão ocorrendo de acordo com os pensamentos cultivados, as 
palavras emitidas e os atos que a partir daí são desencadeados.   
Considerando o potencial de construção da vida por meio do uso 
desses recursos, é possível desenvolver um processo educacional com 
valores e atitudes por meio do qual as pessoas escolares construam 
um ambiente alegre, produtivo, favorável ao ensino-aprendizagem e 
ao bom convívio. Para essa finalidade, serão realizados procedimentos 
como pesquisas bibliográficas, estudos de arte, aulas expositivas, 
práticas meditativas, dinâmicas, memoriais, elaboração e aplicação de 
projetos e produção de relatórios. Tais procedimentos orientarão os 
cursistas para o desenvolvimento positivo das relações pessoais, 
sociais, pelas quais a afetividade é expressa por meio do elogio, do 
reconhecimento das potencialidades e valorização das 
individualidades (talento, esforço, nível de crescimento) e 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.  

 

TÍTULO: COLÓQUIO SOBRE MÚSICA MEDIEVAL 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: EDA DO CARMO PEREIRA - DOCENTE 

RESUMO: O Colóquio sobre Música Medieval é um evento que tem como 
objetivo socializar e discutir os resultados de estudos e pesquisas 
desenvolvidos ao longo do ano de 2014 pelo Projeto Projeto de Música 
Antiga do Departamento de Artes. 

 

TÍTULO: COOPERATIVISMO NO BRASIL - TURMA II 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: FAECC 

COORDENADOR: ROSA BEATRIZ ARAÚJO SOARES - DOCENTE 

RESUMO: Apresentar num contexto geral o que representa o Cooperativismo no 
Brasil, o seu crescimento e fortalecimento e a importância das ações 
cooperativistas na geração de emprego e renda em nosso país. 



 

 

TÍTULO: XIX ENCONTRO DE PEDAGOGIA 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: ICHS/CUR 

COORDENADOR: ELNI ELISA WILLMS - DOCENTE 

RESUMO: O Curso de Licenciatura em Pedagogia do Instituto de Ciências 
Humanas e Sociais Campus Universitário de Rondonópolis, realizará 
nos dias 09, 11 e 12 de dezembro de 2014 o XIX Encontro de Pedagogia 
e a III Exposição Acadêmica de Teorias e Práticas de Estágio, em 
parceria com Observatório de Educação (OBEDUC).  O encontro tem 
por objetivo promover reflexões sobre a formação inicial  de 
professores, a pesquisa e o estágio supervisionado, bem como seus 
reflexos na futura profissão docente.  Nesse sentido, o encontro se 
organizará em torno das seguintes modalidades: conferências, mesas 
redondas, exposições e pôsteres de pesquisas relacionadas ao tema 
proposto do evento. Os convidados conferencistas e palestrantes são 
docentes da própria instituição, além de convidados de outras 
instituições. O público alvo será: professores da rede pública escolar, 
educadores de instituições sócio-educativas e comunitárias, discentes 
de graduação e pós-graduação da área de educação, docentes e 
pesquisadores de universidades públicas e privadas além de outras 
pessoas da comunidade em geral.      

 

TÍTULO: I SEMINÁRIO DE DIVERSIDADE SEXUAL, RELAÇÕES DE GÊNERO, EDUCAÇÃO E 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

MODALIDADE: EVENTO 
 

UNIDADE: PROEG 

COORDENADOR: MÍRIAN TOSHIKO SEWO - DOCENTE 

RESUMO: O seminário buscará por meio de diferentes experiências acadêmicas, 
artísticas e políticas compreender de que forma os discursos e as 
políticas de inclusão ou de não inclusão se organiza no campo da 
educação e da esfera pública no que diz respeito à permanência da 
população LGBT na escola, na universidade e em outros espaços 
públicos, como os da saúde e da assistência, ainda marcados por 
violências, negações, silenciamentos, exclusões e todas as outras 
formas de opressões e violações; bem como, a partir do 
patriarcalismo, debater e compreender as violências e relações 
marcadas pelas desigualdades de gênero. Para este seminário serão 
realizadas duas mesas redondas sendo a primeira: Gênero, Violência, 
Educação e Políticas Públicas e a segunda: Identidades, Subjetividades 
e Sexualidades. O Seminário será organizado tendo três eixos como 
referência: Educação, sexo/gênero e violências; Educação, produções 
do corpo: lugares e fronteiras e Educação, políticas e diversidade.   
 

 

TÍTULO: PSICANÁLISE E CIVILIZAÇÃO: OS ESCRITOS SOCIAIS DE SIGMUND FREUD E 



SEUS EFEITOS EM CAMPOS DE ATUAÇÃO E NA PSICOLOGIA SOCIAL 
BRASILEIRA. 
 

MODALIDADE: PROJETO 
UNIDADE: IE 
COORDENADOR: MARIA APARECIDA MORGADO - DOCENTE 

RESUMO: Este projeto enfoca efeitos dos escritos sociais de Sigmund Freud em 
campos de atuação na sociedade brasileira, na Psicologia Social e nas 
Ciências Humanas. Destina-se a estudantes universitários, a 
profissionais das áreas  jurídica, de saúde, de educação, de assistência 
social, de artes em geral e à comunidade extra-UFMT interessada. 
Como se sabe, os escritos de Sigmund Freud, além de criar a nova 
profissão de Psicanalista, produziram e vêm produzindo uma 
verdadeira revolução na esfera do conhecimento humano e em suas 
aplicações. A Educação de crianças com necessidades especiais, por 
exemplo, é uma das áreas em que a Psicanálise intervém com muito 
sucesso. Na articulação entre pesquisa e extensão, o estudo da 
Psicanálise também pode produzir resultados acadêmicos, científicos e 
culturais de grande relevância. No campo da magistratura, a 
articulação entre Direito e Psicanálise tem sido cada vez mais 
presente, quer seja nas avaliações solicitadas por magistrados à 
psicanalistas, quer seja na Associação dos Magistrados Brasileiros que 
tem grupo voltado à aplicação da Psicanálise ao Direito. No campo 
acadêmico da Pós-Graduação stricto sensu, existe pelo menos um 
núcleo de estudos denominado 'Psicanálise e Sociedade', no programa 
de Pós-Graduação em Psicologia Social da PUC-SP. Esse núcleo é 
procurado por psicólogos que trabalham em instituições, psicanalistas 
e educadores, dentre outros. Neste projeto pretende-se apresentar um 
conjunto de textos bibliográficos que ajudem estudantes e 
profissionais das diversas áreas a compreender o papel que o 
inconsciente, a sexualidade infantil e as pulsões de vida e de morte 
exercem sobre as ações humanas individuais e grupais.        
 

 

TÍTULO: VENHA PARA A UFMT 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: PROCEV 

COORDENADOR: ANA MARIA NUNES DA SILVA - DOCENTE 

RESUMO: O Diretório Central dos Estudantes 07 de Novembro, gestão Lutar e 
Conquistar criou o projeto “#Vem pra UFMT” com o intuito de mostrar 
aos acadêmicos do terceiro ano do ensino médio os cursos de ensino 
superior oferecidos no campus universitário de Sinop.  Autores 
mostram que a vivência da adolescência envolve o sujeito em 
descobertas, anseios, escolhas e desafios, e têm como conseqüência 
marcante sua reestruturação psíquica, bem como a mudança de seu 
papel na sociedade (Erikson, 1987; Cole e Cole, 2003; Santrock, 2003).  
Eles têm a oportunidade de chegar ao ensino médio e muitos são 
desafiados a definir um projeto de futuro. Eles devem consolidar a um 
só tempo opções que integram profissão, formação e emprego, sem 
dizer as necessárias escolhas afetivas. A velocidade das 



transformações sociais, as incertezas econômicas globais, os avanços 
tecnológicos são fatores que contribuem para transformações 
marcantes no mundo do trabalho na atualidade, tornado as escolhas 
no campo profissional particularmente difícil para os jovens. Talvez, 
pela complexidade das escolhas, esta fase é marcada por incertezas e 
dúvidas, na qual muitos adolescentes se sentem confusos e com 
dificuldade de estabelecer opções.  O Vem pra UFMT permitirá ao 
aluno secundarista ter um breve contato com algumas profissões, 
mostrando-lhe o campo de atuação, peculiaridades, mercado de 
trabalho, remuneração e outras coisas referentes a profissão.        

 

TÍTULO: VALIDAÇÃO NO ENSINO DE GEOMETRIA: EXPLORANDO ATIVIDADES A PARTIR 
DA CONGRUÊNCIA DE TRIÂNGULOS  

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: ICNHS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Eberson Paulo Trevisan - Docente 

RESUMO: No curso correspondente a proposta, trabalharemos com um conjunto 
de Atividades de Estudos e Pesquisas (AEP), previamente selecionadas, 
as quais evidenciam no decorrer do trabalho a necessidade de 
validação de proposições em que os casos de congruência de 
triângulos possam ser aplicados. Essas atividades serão trabalhadas 
com um grupo de professores da rede pública e acadêmicos da 
licenciatura. O curso visa a relação direta, ensino, pesquisa e 
extensão, já que o mesmo foi pensado no intuito de dar suporte para a 
coleta de dados da tese doutoral do proponente, a saber coleta e 
análise dos dados da tese em questão se darão seguindo os critérios 
metodológicos da engenharia didática. Partimos do pressuposto da 
necessidade de compreender melhor como estruturam-se os processos 
de validação no ensino de geometria, acreditamos ser importante 
trazer para discussão o que os professores de matemática acham 
possível ser validado e como pode ser feita essa validação pelos alunos 
em geometria. Acreditamos que isso nos permitirá analisar a 
mobilização dos registros, a partir dos tipos de provas realizadas, bem 
como permitirá analisar os discursos empregados nessas validações, 
em ambos os casos nos apoiaremos em conceitos da teoria 
cognitivista de Raymond Duval. Esperamos assim com o curso, 
estarmos abrindo um espaço para reflexão acerca do tema com a 
comunidade acadêmica e de professores, e esperamos que nessa 
reflexão surja a oportunidade de coletarmos os dados necessários 
para a construção da tese doutoral.  

 


