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TÍTULO: INICIAÇÃO AO ESPERANTO - LÍNGUA E 

 CULTURA

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: ICET 

COORDENADOR: Frederico José Andries Lopes - Docente 

 RESUMO: Ministrar um curso de esperanto em âmbito e em 
nível universitário, visando não só a iniciação ao 
esperanto, como também à interlinguística.  

 

 

TÍTULO:  ARTE ALGORÍTMICA, ARTE MATEMÁTICA

MODALIDADE: Produção e Publicação 

UNIDADE: ICET 

COORDENADOR: Frederico José Andries Lopes - Docente 

 RESUMO: Este curso visa introduzir o aluno na interpretação 
artística de fatos matemáticos para criar arte  visual 
digital.     Os alunos aprenderão a criar arte 
matemática e algorítmica com o auxílio de 
linguagens de programação voltadas primariamente 
à produção visual, como Processing e POV-Ray, e 
com isso aprofundar também o conhecimento da 
matemática necessária à criação das obras.  

 

 

TÍTULO: GRUPO ABRACADABRA: CONTADORES DE 

 HISTÓRIAS (CÓPIA) 31-01-2015

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: INTRODUÇÃO A CARTOGRAFIA E 

 GEOPROCESSAMENTO

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: IEVG 

COORDENADOR: Flavia Regina Pereira Santos - Docente 

 RESUMO: Este curso de Introdução a Cartografia e 
Geoprocessamento pretende revisar conceitos 
básicos da cartografia e apresentar aplicações com 
uso das geotecnologias. O geoprocessamento é uma 
tecnologia usada para a elaboração de mapas, 
imagens e cenários do espaço geográfico utilizando 
como ferramenta o computador. Profissionais das 
ciências exatas e humanas podem usufruir dessa 
tecnologia para suas atividades profissionais e 
estudos sempre que forem trabalhar com 
informações georreferenciáveis. Seu uso vem sendo 
cada vez mais explorado para análises espaciais, 
ambientais, mercadológicas, planejamento, e 
outras. Este curso busca explicar ao aluno numa 
linguagem simples e interativa o processo de um 
trabalho de cartografia e geoprocessamento, desde 
a elaboração e coleta de dados até a elaboração 
final de uma imagem espacial. É necessário que os 
participantes possuam conhecimentos básicos de 
informática, geografia e matemática.  

 

 

TÍTULO:  LABORATÓRIO DE ESTATÍSTICA 2015

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, economi a, 
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: SEMIEDU 2014  EDUCAÇÃO E SEUS MODOS 

 DE LER-ESCREVER EM MEIO À VIDA

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: IE 

COORDENADOR: Silas Borges Monteiro - Docente 

 RESUMO: O Seminário Educação 2014 (SemiEdu 2014), neste 
ano, é uma realização de dois Grupos de Pesquisa 
do PPGE/IE/UFMT: do Grupo Estudos de Filosofia e 
Formação (EFF), coordenado pelo professor doutor 
Silas Borges Monteiro – vinculado aos núcleos do 
Observatório da Educação Edital 038 – 2010 – 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior, Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, das 
Universidades: Universidade Federal do Rio Grande 



do Sul, coordenado pela professora doutora Sandra 
Mara Corazza, - pela Universidade Federal de 
Pelotas e Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná; vinculado também ao Grupo Estudos e 
Pesquisa sobre Formação de Educadores, 
coordenado pela professora doutora Selma Garrido 
Pimenta – e do Grupo de Pesquisa Educação e 
Trabalho, coordenador pelo professor doutor Edson 
Caetano. O SemiEdu é um evento regular 
acadêmico-científico do Programa de Pós-Graduação 
em Educação da UFMT, aberto a pesquisadores 
nacionais e internacionais, professores doutores, 
mestres e estudantes de graduação e pós-graduação 
de universidades públicas e privadas, assim como a 
estudantes e profissionais da educação. O tema 
deste ano é: “Educação e seus modos de ler -
escrever em meio à vida”. A escolha da temática 
deve-se ao entendimento de que a obtenção de 
melhorias na qualidade da Educação passa pelo 
aprimoramento do uso e produção da linguagem. 
Entende-se que os conteúdos escolares vinculam-se 
às operações intelectuais através de atividades 
como leitura, escrita, interpretação e expressão, as 
quais são, necessariamente, implicadas pelo campo 
do vivido, isto é, pelos processos de singularização 
em meio às relações espaciais, temporais e 
históricas.  

 

 

TÍTULO:  CRESCENDO COM ATLESTIMO

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICBS / CUA 

COORDENADOR: Nathalia Maria Resende - Docente 

 RESUMO: O Projeto CRESCENDO COM ATLETISMO é um projeto 
anual que visa aplicar a capacitação obtida no 
projeto de extensão do ano de 2014 intitulado 
'Treinamento esportivo no CUA-UFMT' e tem como 
missão promover o Atletismo em suas várias 
modalidades, como meio de inclusão social, 
buscando descobrir talentos das crianças carentes 
da região do Médio Araguaia. Com o 
desenvolvimento do projeto, será proporcionado 
por meio de atividade lúdicas, o ensinamento dos 
movimentos básicos do atletismo trazendo assim 



benefícios no desenvolvimento físico-motor e 
psicossocial dos alunos. Além de oportunizar a 
criança um momento de lazer e a conscientização de 
uma vida saudável, tornando-se um cidadão que irá 
buscar por meio da atividade física uma melhor 
qualidade de vida. Podemos dizer também que o 
projeto  oportunizará aos alunos acadêmicos de 
Educação Física, o contato com a prática docente.  

 

 

TÍTULO: SEMANA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO 

 DAS ENGENHARIAS DE VÁRZEA GRANDE

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: IEVG 

COORDENADOR: Sandra Jung de Mattos - Técnico Administrativo 

 RESUMO: A Semana Pedagógica das Engenharias de Várzea 
Grande propõe um espaço de socialização, discussão 
e planejamento enfocando o Projeto Pedagógico do 
Curso e Plano de Ensino. Não deixando de levantar 
questões importantes didáticos e metodológicas 
para envolver os docentes no processo de ensino e 
aprendizagem dos cursos. Além de buscar 
problematizar o perfil dos discentes para 
diagnóstico da realidade, metologia do ensino 
superior, finalidades do ensino superior e avaliação 
do ensino e aprendizagem.  Oportuniza os docentes 
participantes do evento com palestras e rodas de 
conversa sobre as ações do Centro Universitário de 
Várzea Grande.  

 

 

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: VIVENCIANDO O HANDEBOL NA ESCOLA 

 COMO PRÁTICA ESPORTIVA E CULTURAL

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICBS / CUA 

COORDENADOR: Frederico Jorge Saad Guirra - Docente 

 RESUMO: Percebe-se que a extrema valorização do esporte, 
como conteúdo norteador dentro da escola, 
confronta diretamente com o tipo de movimento 
ideal a ser buscado pela Educação Física, 



principalmente porque essa busca deveria ser  capaz 
de perceber que os alunos, quando entram para o 
ensino institucionalizado, trazem consigo todo um 
conhecimento adquirido da família, das brincadeiras 
na rua, dos amigos e de outros tantos meios de 
socialização, e que não podem ser desprezados. 
Percebe-se que a educação tradicional ainda ocupa 
um grande espaço dentro da escola e da prática de 
muitos de seus docentes, fato que não é só 
perceptível na escola de ensino fundamental e 
médio, mas, principalmente, nas centenas de cursos 
superiores espalhados pelo Brasil afora. O 
despreparo observado na prática pedagógica de 
muitos profissionais que atuam na área da Educação 
Física, muitas vezes, se dá pelo grande despreparo 
teórico-metodológico dos professores desses cursos, 
que ainda alicerçados pela égide do pensamento de 
que a técnica deve superar a reflexão, continuam 
perpetuando um quadro que se arrasta há várias 
décadas dentro das escolas brasileiras. Sendo assim, 
esses cursos universitários: “[...] na tentativa de 
formar especialistas de esporte, ensinando a estes 
profissionais a mais especializada e evoluída 
tecnologia científica dos esportes, formam, na 
verdade indivíduos leigos para o exercício da 
profissão de professor de Educação Física na 
maioria das escolas brasileiras. (KUNZ, 2003, p.83).  

 

 

TÍTULO: POSSE RESPONSÁVEL E CAMPANHA DE 

VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E 

FELINA: CONSCIENTIZAÇÃO DE ESCOLARES 

DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DO 

 MUNICÍPIO DE SINOP

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Lilian Rigatto Martins - Docente 

 RESUMO: A difusão de informações constitui um  dos fatores 
fundamentais em programas de controle de 
Zoonoses. Neste projeto serão realizadas palestras 
de conscientização de estudantes dos níveis 
fundamental e médio acerca dos conceitos de posse 



responsável, doenças zoonóticas relacionadas aos 
cães e gatos e da importância da adesão da 
população a campanha de vacinação antirrábica 
canina e felina. Uma das fases do projeto é 
constituída pela organização e realização da 
campanha antirrábica canina e felina do município 
de Sinop, organizada pela Secretária de Saúde 
Municipal e Universidade Federal de Mato Grosso,  
que contará com a colaboração de 
aproximadamente 200 acadêmicos do curso de 
Medicina Veterinária . Com a execução deste 
projeto espera-se o aprimoramento dos acadêmicos 
do curso de medicina veterinária na área de 
medicina veterinária preventiva e Sáúde Pública, 
além da sensibilização da população do município 
para a promoção de sáude.  

 

 

TÍTULO: I SEMINÁRIO EM GÊNERO E DIVERSIDADE NA 

 ESCOLA

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: ICHS/CUR 

COORDENADOR: Raquel Gonçalves Salgado - Docente 

 RESUMO: Tendo em vista que o Curso de Especialização em 
Gênero e Diversidade na Escola (GDE) é uma das 
modalidades de formação de professor@s e de 
outr@s profissionais  da Educação Básica e agentes 
de movimentos sociais em MT, ofertada pela UFMT - 
Rondonópolis, desde 2010. Sua inserção social e seu 
compromisso com uma educação pautada nos 
direitos humanos e no enfrentamento de 
preconceitos e práticas discriminatórias no espaço 
da escola consistem em seus mais fortes pilares.   
Nessa perspectiva, os professor@s do Curso GDE, 
promovem o I Seminário de Gênero e Diversidade na 
Escola (GDE), com o propósito de dar visibilidade 
para questões que atravessam nosso cotidiano nos 
mais diferentes contextos educativos e nos 
confrontam com a diversidade humana. Modos estes 
que permeiam as relações de poder, de gênero, com 
o próprio corpo e o corpo do outro, as relações 
sexuais e etárias, nossa história e histórias mais 
singulares, bem como constituem nossos valores, 



conhecimentos e experiências. Não há como negar a 
emergência de tais questões na vida e nas cenas da 
escola. Por essa razão, nossa ação aqui é 
impulsionada pela urgência de trazê-las à discussão, 
no âmbito da Universidade, no sentido de marcar a 
importância de uma educação comprometida com a 
construção de uma cultura dos direitos humanos.    
O Seminário contempla mesas redondas, oficinas, 
apresentações e intervenções culturais abertas ao 
debate de questões, como: direitos humanos, 
movimentos sociais,  diversidades de gênero, sexuais 
e étnico-raciais, corpos, sexualidades, tempos de 
vida, arte, cinema, cultura e formação de 
profissionais da educação.  

 

 

TÍTULO:  GINÁSTICA ARTÍSTICA 2015

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: PROJETO: “CONHECER” UMA PARCERIA 

ENTRE UFMT & MUSEU CHICO COSTA / 

 FRICAL (CÓPIA) 20-02-2015

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 ESTUDANTES, 
PROFESSORES, PROFISSIONAIS E ENTIDADES NÃO 
GOVERNAMENTAIS. NA PARCERIA, O LABORATÓRIO 
DE ANATOMIA COMPARADA (LAC) DA UFMT 
VIABILIZA A MONTAGEM DE ESQUELETOS E A 
PREPARAÇÃO DAS PEÇAS ANATÔMICAS E 
PATOLÓGICAS DE SUÍNOS, BOVINOS, OVINOS, AVES 
E RÉPTEIS, ASSIM COMO DISPONIBILIZA 
ESTAGIÁRIOS PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR AS 
VISITAS ESCOLARES AGENDADAS. O FRIGORÍFICO  
FORNECE PARTES CORPORAIS E ÓRGÃOS DE ANIMAIS 
DE PRODUÇÃO DESTINADAS ÀS ATIVIDADES 
PRÁTICAS DAS DISCIPLINAS DE ANATOMIA ANIMAL I 
E II DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA. O MUSEU 
AGENDA AS VISITAÇÕES E SE RESPONSABILIZA PELOS 
CUSTOS DO ACERVO. O MUSEU CHICO COSTA EXISTE 
HÁ NOVE ANOS, DESDE 18/12/2006.  É CADASTRADO 
NO INSTITUTO  DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 
ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN) SOB O NÚMERO 1017. 
O PROJETO, DE CARÁTER INÉDITO E ITINERANTE, 
TEM OBTIDO ÊXITO PELA VISITAÇÃO RECEBIDA E 
PELO INTERESSE DEMONSTRADO PELOS VISITANTES.  

 

 

TÍTULO:  INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA



MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICET / CUA 

COORDENADOR: Marco Donisete de Campos - Docente 

 RESUMO: O presente projeto visa, a partir do uso das novas 
tecnologias de informação, introduzir alunos e 
professores no uso de softwares que promovam a 
aprendizagem dos conceitos curriculares 
desempenhando um papel de facilitador entre o 
aprendente e a construção do seu conhecimento.  

 

 

TÍTULO:  SEMANA DO CALOURO  2015

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: SEGE / CUA 

COORDENADOR: Anna Maria Penalva Mancini - Docente 

 RESUMO: A Semana de recepção aos Calouros 2015 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: MULHERES NO ENSINO SUPERIOR: 

 QUESTÕES DE GÊNERO E DIVERSIDADE

MODALIDADE: Programa 

UNIDADE: IE 

COORDENADOR: Nilce Vieira Campos Ferreira - Docente 

 RESUMO: Temos como finalidade circunscrever e difundir a 
participação feminina no ensino superior mato-
grossense, debruçando-nos sobre a história das 
mulheres e relações de gênero. Visamos divulgar a 
participação de mulheres que  contribuíram para 
traçar o perfil sociopolítico da região, que atuaram 
na criação e consolidação do ensino superior, no 
mapeamento dos territórios, na atuação da mulher 
no espaço público visando. Como parte 
complementar incluímos procedimentos e 



experiências que integram a conjuntura acadêmica 
teoria e prática, visando a organização das ações 
extensionistas que incluem: grupo de estudos, 
coleta de documentos e iconografia, entrevistas 
com servidoras da UFMT, reuniões gerais para 
produção e filmagem do documentário, entre outras 
ações, no intuito de difundir e compartilhar a 
participação feminina nos espaços públicos. Este 
programa contempla ciclos de estudo, cursos, 
oficinas abrangendo estudos e debates acerca dos 
desafios e ações de mulheres que influenciam os 
acontecimentos e tomam parte na vida públ ica, em 
suma, tratamos da história das mulheres e relações 
de gênero. A intervenção historiográfica abrangerá 
momentos de trabalho no qual pressupomos o 
envolvimento de graduandos e docentes em busca 
de inovações, de interpretações para consecução 
das atividades previstas. O registro da participação 
feminina nos primeiros anos da UFMT, 1970-1990, 
permitir-nos-á explorar as relações de gênero nas 
instituições educativas e suas implicações, na 
compreensão maior de que a educação é um 
fenômeno social construído coletivamente com a 
participação de muitos atores, cabendo-nos 
destacar e difundir importante vivências comuns, os 
trabalhos, as lutas, as sobrevivências, as 
resistências das mulheres e suas implicações.  

 

 

TÍTULO: A ELABORAÇAO E UTILIZAÇAO DE 

CONHECIMENTOS MEDIADAS PELA ANÁLISE 

 DE QUESTÃO SOCIOCIENTÍFICA

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: ICNHS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Kátia Dias Ferreira Ribeiro - Docente 

 RESUMO: O curso de extensão tem como publico alvo 
professores da área de Ciências Naturais e 
Matemática, em formação e em atividade. A forma 
como nos acercamos da realidade está determinada 
pela parcialização do saber. Essa forma de ver e 
interpretar o mundo e que influencia nossas ações 
pedagógicas é consequência, muitas vezes, de uma 
formação que aceitou a compartimentação do saber. 



Essa visão fragmentada levou-nos a processos de 
reprodução do conhecimento e no contexto atual 
necessitamos de ações educativas que conduzam à 
produção de conhecimento com autonomia, 
criatividade, criticidade e espírito invest igativo. 
Diante disso, pretende-se proporcionar situações de 
ensino que possibilitem aos participantes 
mobilizarem conhecimentos para compreensão e 
interferência em problemas da realidade e sendo 
dessa forma se capacitarem para promover em suas 
atividades docentes, um ensino de Ciências e 
Matemática de acordo com as necessidades da 
sociedade na qual estão inseridos.  

 

 

TÍTULO: LABORATÓRIO DIDÁTICO DE CIÊNCIAS 

 NATURAIS NA ESCOLA PÚBLICA BÁSICA.

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICET 

COORDENADOR: Angela Denardi - Docente 

 RESUMO: A proposta visa aperfeiçoar o Laboratório de 
Ciências Naturais na escola da educação pública 
básica. O objetivo central é a realização de 
atividades experimentais, foco em química seguindo 
as normas de segurança pessoal, coletiva e 
ambiental.  O projeto orienta-se nos PCNs,   e 
pesquisas da área da Educação Química para 
planejar, operacionalizar, avaliar, produzir e 
divulgar conhecimentos. As atividades consistem 
em: pesquisas, orientação, para a elaboração e 
desenvolvimento de miniprojetos.  A equipe é 
formada por alguns docentes e alunos do Depto de 
Química, equipe pedagógica da escola com destaque 
nessa área, e outros. É uma parceria 
Escola/Universidade a partir da escola, em 
dinamizar o laboratório com atividades 
experimentais que relaçionem teoria/pratica,e 
promovam melhorias na qualidade de ensino. É uma 
ação social de atividades educativas que visam 
processos formativos inovadores, os quais 
contribuem para a identificação do licenciando com 
o seu campo de trabalho. O projeto orienta-se na 
ideia de laboratório didático, espaço  em que a 



aprendizagem é facilitada por atividades 
investigativas e contextualizadas, interdisciplinares.  
Uma outra ideia é reforçar a importância do uso de 
material alternativo quando possível, pois muitos 
fenômenos ocorrem sem a necessidade de aparelhos 
e reagentes sofisticados e isso contribui em práticas 
educativas ambientalmente saudáveis e necessárias.  

 

 

TÍTULO: OFICINAS TEMÁTICAS COM EXPERIMENTOS 

 MATEMÁTICOS

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICET 

COORDENADOR: Almir Cesar Ferreira Cavalcanti - Docente 

 RESUMO: O projeto de extensão  denominado Oficinas 
Temáticas  com Experimentos Matemáticos 
selecionou no site Matemática Multimídia oito 
experimentos que serão trabalhados, em forma de 
oficinas, em dez escolas da rede estadual de ensino 
localizadas nos municípios de Cuiabá, Várzea 
Grande e Santo Antonio do Leverger.  Ministradas 
aos sábados, as oficinas são destinadas a alunos do 
ensino médio e professores de matemática. Das oito 
oficinas elencadas no projeto, a escola escolherá 
quatro. Assim, pretende-se atender em média 100 
(cem ) alunos e 3  (três) professores por escola, 
totalizando, ao término do projeto, 1000 alunos e 
30 professores.  

 

 

TÍTULO: CAPACITAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS PARA 

 MANIPULADORES DE ALIMENTOS

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: FANUT 

COORDENADOR: Miriam Lucia Rocha de Carvalho Castro - Docente 

 RESUMO: O projeto de iniciativa da Faculdade e Nutrição vem 
sendo desenvolvido há 4 anos com a participação de 
docentes e discentes do curso de graduação em 
nutrição. 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, com a 
otimização de recursos, levando-se em consideração 
a sustentabilidade. 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: XVIII ENDIPE - ENCONTRO NACIONAL DE 

 DIDÁTICA E PRÁTICAS EDUCATIVAS

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: IE 

COORDENADOR: Silas Borges Monteiro - Docente 

 RESUMO: A proposta do XVIII Endipe é debater a didática e as 
práticas docentes, na perspectiva de uma relação 
comprometida com a produção do conhecimento, no 
intuito de intervir na melhoria da educação, da 
escola, do campo da formação e do trabalho 
docente, entre outros. Trata-se de um debate 
complexo, envolvendo a vida da comunidade 
escolar, as relações de trabalho e as conexões que 
se fazem nas contradições e nas possibilidades 
dessas interações. Esta reflexão guarda estreito 
vínculo com o pensamento e a realidade, nas 
situações em que os professores e alunos de 
diferentes níveis se encontram.  



 

 

TÍTULO: INTRODUÇÃO À LÍNGUA BRASILEIRA DE 

 SINAIS - NÍVEL BÁSICO I

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: PROAD 

COORDENADOR: Dinaura Batista de Pádua - Técnico Administrativo 

 RESUMO: Curso de Introdução à Língua Brasileira de Sinais, 
em nível básico I, para profissionais da educação 
básica efetivos e contratados da SEDUC/MT, lotados 
na Escola Estadual Souza Bandeira.  

 

 

TÍTULO: EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS: POSSE 

RESPONSÁVEL DE CÃES E GATOS NO 

 MUNICÍPIO DE SINOP (CÓPIA) 05-03-2015

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Michelle Goldan de Freitas 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:  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: REDE DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL: 

INTERFACES COM A PSICOLOGIA E A 

 PEDAGOGIA

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 e escolas, centro de atenção psicossocial, e  
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  e 
Saúde;   •Fortalecer a 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 de 
atenção psicossocial, escola e cidade.  

 

 

TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DO SISAN EM MATO 

 GROSSO (CÓPIA) 03-02-2015

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 dar continuidade 
ao fortalecimento do 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. A 
Implantação e Gestão da Rede de Apoio a 
Implantação do SISAN (RAIS) está em 



desenvolvimento. A próxima etapa está organizada 
em quatro Eixos Temáticos:1)Implementação, 
Gestão, Acompanhamento e Monitoramento do 
SISAN MT e apoio a CAISAN MT; 2)Controle Social 
em SAN e apoio ao CONSEA MT e 3) Educação 
Alimentar e Nutricional (EAN) aos componentes do 
SISAN. A metodologia de base é a Educação 
Libertária/Popular. Está dividida em 04 atividades -
chave: 1) Formação para Gestores e Atores Sociais 
de SAN no Estado de Mato Grosso; 2) Oficina de 
Apoio à Implementação do SISAN MT nos municípios 
que aderiram ao SISAN; 3) Implantação de Ações 
Estratégicas de EAN nas Políticas de SAN Estadual e 
4) Elaboração de Materiais Pedagógicos. As quatro 
atividades, que operacionalizam com os eixos 
temáticos, consolidam o processo de trabalho de 
maneira integrada para o alcance do objetivo geral 
da proposta.  

 

 

TÍTULO: PROJETO DE LÍNGUA INGLESA 2014/2   

 (CÓPIA) 12-10-2014 (CÓPIA) 11-11-2014

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: MEMÓRIA VIVA: IDENTIDADE DAS MULHERES 

 DO EJA

MODALIDADE: Programa 

UNIDADE: IE 

COORDENADOR: Nilce Vieira Campos Ferreira - Docente 

 RESUMO: Esse projeto de extensão abrange ações que 
intentam desvelar e difundir a participação feminina 
de estudantes matriculadas no Programa de 
Educação de Jovens e Adultos em Cuiabá. Significa 
ouvir o que elas esperam do programa, motivações, 
interesses e perspectivas. Prevemos um 
mapeamento da presença de mulheres no EJA de 
Cuiabá, indo ao encontro das perspectivas das 
estudantes desses cursos, verificando se esse 
programa que faz parte de uma política educacional 
inclusiva está atendendo  as necessidades das 
mulheres matriculadas. Para isso, planejamos uma 
pesquisa de campo, na qual a coleta de dados 
incluem procedimentos e experiências acadêmicas 
que integram teoria e prática. As ações 
extensionistas incluem: grupo de estudos, 
entrevistas com estudantes da EJA, reuniões gerais 
para elaboração das ações e registro desses dados. 
Nosso intuito é difundir e compartilhar a 
participação feminina na EJA. Para além disso, as 
ações extensionistas contemplam ainda cursos e 
oficinas que abrangem estudos e debates acerca dos 
desafios, ações e necessidades das mulheres 
matriculadas na EJA. Isso nos permitirá a discussão 
de questões como: história de vida, percurso escolar 
e profissional, a participação das mulheres e 
relações de gênero, motivações, interesses e 
perspectivas, o mundo do trabalho para essas 
mulheres. O projeto mostra-se assim como 
possibilidade de resgate de questões de  cidadania 
indo ao encontro de brasileiros expulsos do sistema 
escolar encontrados na EJA e, portanto, 
sistematicamente articulado à desigualdade social. 
Ao visibilizar essas mulheres e suas lutas tratamos 
de uma nova concepção a ser discutida com 
gestores, corpo docente e discente da EJA.  

 



 

TÍTULO: CAPACITA SUAS: REFLEXÕES, AVALIAÇÕES 

 E DESAFIOS COTIDIANOS

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 segunda 
etapa serão realizados dois cursos, a saber: Controle 
Social e Cidadania (30 horas); Assistência Social e 
Intersetorialidade (120 horas) e um Seminário sobre 
Territorialidade (20 horas). Essas atividades são 
complementares a primeira etapa do processo de 
formação realizado em 2014.  

 

 

TÍTULO: FILOSOFIA E HUMANIDADES V - AS 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS NO ENSINO 

 NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: ICHS/CUR 

COORDENADOR: Plínio José Feix - Docente 

 RESUMO: Esta será a 5ª. edição do Evento de Extensão na área 
de Filosofia, chamada de Filosofia e Humanidades, 
realizado anualmente. A temática será a discussão 
das ciências humanas e sociais no ensino nos Cursos 
de Graduação. Todos os cursos de graduação do 
Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), do 
Campus Universitário de Rondonópolis/UFMT, 
participarão do evento diretamente através de 
palestra de um representante, na modalidade de 
mesas-redondas.   O objetivo principal é intensificar 
a interação entre os cursos de graduação no que se 
refere às questões relacionadas às ciências sociais e 



o ensino do conhecimento científico. Cada curso, a 
partir de suas especificidades no universo das 
ciências e na formação acadêmica, enfocará como as 
questões epistemológicas e da produção do 
conhecimento científico se inserem no desafio do 
ensino, na formação dos estudantes de graduação 
para as atividades profissionais e à ação sócio -
política.   Os cursos de graduação, em boa medida, 
funcionam de maneira muito fechados para dentro, 
isolados, o que proporciona uma visão fragmentada 
da realidade. Além disso, o próprio ensino se torna 
sempre mais desafiador em meio ao processo de 
grandes mudanças tecnológicas e na forma de ser 
dos jovens. Percebe-se que há necessidade de 
discutir as ciências e o ensino entre os professores 
dos cursos de graduação.   O evento de extensão 
Filosofia e Humanidades V oportunizará essa 
discussão epistemológica e pedagógica nos cursos 
de graduação, visando o desenvolvimento  de novos 
olhares e iniciativas entre os professores e os 
estudantes da graduação, assim como aos 
educadores do Ensino Médio.  

 

 

TÍTULO: FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

UMA PARCERIA COLABORATIVA ENTRE A 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFMT 

E AS ESCOLAS PARCEIRAS  EM 

 DESENVOLVER O ESTÁGIO SUPERVISIONADO

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: FEF 

COORDENADOR: José Tarcísio Grunennvaldt - Docente 

 RESUMO: A proposição de uma parceria colaborativa 
envolvendo  a Faculdade de Educação Física, o  
curso de licenciatura, e escolas de Rede Municipal 
de Educação que fornecem campo de atuação para 
desenvolvimento de experiências dos acadêmicos 
como atividades de Estágio Supervisionado é uma 
oportunidade de se proporcionar o encontro da 
Universidade (instituição formadora de profissionais 



da educação/educação física)  com realidades  das 
escolas as quais os profissionais em formação irão 
exercer suas funções de professor(instituição que 
proporciona a formação continuada de professores 
em serviço). O objetivo é promover a partir da 
parceria colaborativa a formação inicial e contínua 
de Acadêmicos da FEF, Professores da FEF da UFMT, 
das Escolas Municipais de Cuiabá envolvidas com o 
projeto e o Espaço Escolar de Formação denominado 
de: A roda de Conversa. Na metodologia lançou-se 
mão de uma relação de interação entre os parceiros 
em que os saberes das diferentes instâncias serão 
reconhecidos e surtindo implicações para um 
reposicionamento do olhar sobre o estágio 
supervisionado  como um processo de formação, 
envolvendo a construção de saberes na formação 
inicial de acadêmicos e na formação continuada de 
professores da rede e,  se fazendo como parceria 
colaborativa.  

 

 

TÍTULO: COLABORAÇÃO E PARCERIA DE UM 

EMPREENDIMENTO COLETIVO: A 

CONSOLIDAÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA 

DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTE DO 

 ESTADO DE MATO GROSSO

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: FEF 

COORDENADOR: Ana Carrilho Romero Grunennvaldt - Docente 

 RESUMO: A proposta tem como objetivo desenvolver ações 
para consolidar o Centro de Memória da Educação 
Física e do Esporte do Estado de Mato Grosso – 
CEMEFE, junto a FEF/UFMT, de forma a 
disponibilizar virtualmente o acervo a ser 
organizado a partir de pesquisa que envolve 
diferentes pesquisadores do estado. O presente é 
caracterizado como uma pesquisa histórica do tipo 
descritiva, visto que suas metas situam-se na busca 
da realização do registro histórico, permitindo que 
se tenha acesso e preenchendo a lacuna existente 
no tema investigado. Para o levantamento de dados 
serão utilizados os seguintes instrumentos: a) 



Roteiro de itens para levantamento de dados 
históricos; b) entrevista semi-estruturada para 
obtenção de dados junto aos professores e ex-
professores de Educação Física, gestores e ex-
gestores de escolas, secretários e ex-secretários de 
esporte, presidentes e ex-presidentes de 
federações, atletas e ex-atletas de diversas 
modalidades esportivas, dentre outras pessoas e 
instituições do Estado de Mato Grosso.  A 
Universidade Federal do Mato Grosso(UFMT) será a 
instituição executora, mas contará com parcerias 
com outras instituições, a iniciativa se traduz nos 
esforços dos diversos entes públicos envolvidos no 
desafio de compreender e articular ações e práticas 
para incentivar a pesquisa histórica envolvendo a 
Educação Física e Esportes.  

 

 

TÍTULO: PROJETO: ACERVO ANATÔMICO 

 VETERINÁRIO 20-02-2015

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: FAMEV 

COORDENADOR: Rosa Helena dos Santos Ferraz - 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 pelo Laboratório de Anatomia 
Comparada (LAC), o qual é destinado às aulas 
práticas, estudos individualizados, monitorias, 
visitações de alunos e professores de escolas de 
ensino fundamental e médio, da rede pública e 
privada, assim como, encontra-se disponível para 
participar, de forma itinerante, em eventos ligados 
ao agrobusiness e ao meio ambiente, tais como; 
mostras de cursos da UFMT, feiras agropecuárias, 
feiras de ciências, SEMAVET, Expociência, entre 
outros. Esse projeto visa socializar o conhecimento 
sobre a morfologia dos animais domésticos, divulgar 



a produção científica da UFMT, contribuir na 
construção do saber, servindo como um instrumento 
para o desenvolvimento da consciência ambiental e 
valorização da pecuária desenvolvida no estado.  

 

 

TÍTULO: PRATICANDO MICROBIOLOGIA: 

CONTRIBUIÇÕES NA APRENDIZAGEM NO 

 ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO.

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Thaís Badini Vieira - Docente 

 RESUMO: A utilização de aulas práticas associadas à teoria 
promove o enriquecimento do conhecimento sobre 
microbiologia, permitindo que os discentes tenham 
uma visão ampla dos microrganismos. Além disso, 
as atividades práticas em microbiologia 
desenvolvem a capacidade de observação, 
argumentação e a consciência sobre os cuidados 
com o meio ambiente e com a saúde, contribuindo 
para a formação dos alunos enquanto cidadãos e 
garantindo melhor qualidade de vida para a 
população. No entanto, algumas escolas públicas 
não possuem equipamentos e materiais para a 
realização de aulas práticas. Dessa forma, objetiva-
se com esse projeto de extensão apresentar aos 
estudantes do ensino fundamental e médio da rede 
pública de ensino do município de Sinop a estrutura 
do Laboratório de Microbiologia Veterinária da 
Universidade Federal do Mato Grosso, Campus 
Sinop. Somando-se a isso, será avaliada a percepção 
dos alunos em relação à Microbiologia no cotidiano 
através de um questionário; serão realizadas 
atividades práticas através de técnicas de  coloração 
e semeadura em meios de cultura visando 
evidenciar a presença da microbiota residente e 
transitória do corpo humano; a existência de 
microrganismos contaminantes em diferentes 
ambientes na escola e a importância de técnicas de 
assepsia utilizadas no cotidiano para redução da 
contaminação microbiana.  

 



 

TÍTULO: PROJETO DE MÚSICA - PROGRAMA DE 

 EXTENSÃO DO IL 2015/1

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: Eda do Carmo Pereira - Docente 

 RESUMO: Conjunto de sete opções de cursos desenvolvidos  
para jovens e adultos, em 09 turmas, cada uma 
delas com 60 horas, distribuídas ao longo de um 
semestre letivo: Teclado Iniciante, Violão Iniciante, 
Técnica Vocal Iniciante com duas turmas,  Piano 
Iniciante, Violino Iniciante,  Violino II e Viola 
Caipira.  

 

 

TÍTULO: MÚSICAS DE TODOS: ENTRE CULTURAS E 

 AMBIENTES DIVERSOS.

MODALIDADE: Programa 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: Eda do Carmo Pereira - Docente 

 RESUMO: O Programa 'Músicas de todos: entre culturas e 
ambientes diversos' está integrado pelo Projeto de 
Música Antiga do Departamento de Artes, pelo  
Projeto Tocando Flauta e pelo Projeto Violeiros do 
Pantanal, a fim de promover uma articulação, 
sensível às demandas que têm  surgido, no intuito 
de valorizar as várias formas de manifestação 
musical, enquanto formas de expressão artística do 
ser humano.  Salienta-se também a necessidade de 
diálogo entre 'as músicas' produzidas e 'degustadas' 
por homens, mulheres e crianças para que se possa 
povoar o imaginário sócio-musical de culturas e 
ambientes diferenciados.  

 

 

TÍTULO:  PROJETO DE MÚSICA ANTIGA 2015 (AF)

MODALIDADE: Projeto 



UNIDADE: IL 

COORDENADOR: Eda do Carmo Pereira - Docente 

 RESUMO: A presente proposta está sendo reapresentada 
considerando os resultados positivos obtidos em 
2014, através de  estudos, pesquisa e atividades de 
Música Antiga.  Dessa forma a articulação das áreas 
de ensino, pesquisa e extensão ficou evidenciada na 
execução de repertório musical do período Medieval 
em concertos e eventos, além da versão parcial de 
uma coletânea com as adaptações/arranjos  e 
contextualização de peças musicais do período.  

 

 

TÍTULO:  COLÓQUIO DE MATEMÁTICA

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICEN/CUR 

COORDENADOR: Sunamita Souza Silva - Docente 

 RESUMO: O objetivo do projeto é discutir temas essenciais na 
formação docente, além de acrescentar temas 
relevantes na matemática pura e aplicada. As 
discussões serão realizadas em semanas alternadas 
em palestras com duração de uma hora.  

 

 

TÍTULO: ZOOLÓGICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

MATO GROSSO: INFORMAÇÃO, INCLUSÃO E 

 INTERATIVIDADE

MODALIDADE: Programa 

UNIDADE: FAMEV 

COORDENADOR: Sandra Helena Ramiro Corrêa - Docente 

 RESUMO: O Zoológico da UFMT abriga espécimes 
representativos dos principais biomas do Brasil. Sua 
vocação multidisciplinar possibilita o 
desenvolvimento de diversas atividades de lazer, 
pesquisa, conservação e educação ambiental, 
envolvendo a participação de múltiplos atores.   Por 
meio da capacitação e envolvimento de bolsistas em 
diversas ações junto aos diferentes setores e atores 



do Zoo - corpo técnico, público visitante e 
colaboradores - o programa 'Zoológico da 
Universidade Federal de Mato Grosso: informação, 
inclusão e interatividade' propõe encontrar soluções 
positivas e prospectivas para a plena expressão do 
potencial do Zoo.  

 

 

TÍTULO:  CONCEPÇÕES DE CURRÍCULO ESCOLAR

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICHS / CUA 

COORDENADOR: Hidelberto de Sousa Ribeiro - Docente 

 RESUMO: O Curso tem como o objetivo fortalecer a formação 
continuada dos assessores pedagógicos e dos 
profissionais da educação que atuam no Centro de 
Formação e Atualização dos profissionais da 
Educação Básica – CEFAPRO de Barra do Garças, a 
fim de que possam mediar didaticamente a 
formação continuada das escolas que compõem o 
Pólo de Barra do Garças/MT. A Assessoria 
Pedagógica que, de uma forma ou de outra, também 
contribui com a formação dos gestores e orienta as 
escola e/ou municípios que fazem parte da 
jurisdição de Barra do Garças. Para isso, estaremos 
discutindo as concepções de currículo na 
perspectiva positivista, materialismo histórico-
dialético e pós-moderno. Na sequência, a 
elaboração de um planejamento curricular para as 
duas últimas etapas da educação básica –  ciclo/área 
– a partir das Orientações Curriculares do Estado de 
Mato Grosso. Por último, desencadear discussões 
sobre a elaboração de plano de ensino e de aula 
para organizar os conteúdos escolares.  

 

 

TÍTULO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARTES DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE 

 ENSINO DE CUIABÁ - AÇÕES E REFLEXÕES

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: IL 



COORDENADOR: Eduardo Fiorussi - Docente 

 RESUMO: Considerando a melhoria tanto na atuação dos 
professores que estão trabalhando com a música na 
escola quanto a melhoria do curso de graduação é 
que se propõe a realização de um Curso de 
Formação, com enfoque na prática pedagógica de 
reflexão e ação, envolvendo alunos do Curso de 
Licenciatura em Música da UFMT e professores da 
área de Artes/Música da Educação Básica da rede 
municipal de ensino de Cuiabá.    O Curso 
acontecerá com um encontro mensal de 4 horas, 
contemplando 4 turmas (duas turmas de professores 
formados em artes e duas turmas de professores 
formados em pedagogia), e consistirá em ações e 
reflexões que envolvem o professor de música 
visando a efetivação de uma educação musical na 
escola e permitirá aos profissionais e estudantes 
atuantes desse campo uma oportunidade ímpar de 
debater, refletir e avaliar seus trabalhos garantindo, 
com isso, a qualidade da formação em educação 
musical para o município de Cuiabá.    O curso é 
planejado e ofertado em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação de Cuiabá, por meio da 
Diretoria de Ensino e da Coordenadoria de 
Formação.  

 

 

TÍTULO: XXV SEMANA DE MINICURSOS DAS 

PRÁTICAS DE ENSINO DE QUÍMICA DA UFMT 

 (CÓPIA) 23-02-2015

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICET 

COORDENADOR: Mariuce Campos de Moraes - Docente 

 RESUMO: Esta ação de extensão promoverá a integração de 
professores do ensino superior, estudantes e 
professores da educação básica e acadêmicos de 
graduação e pós-graduação, por meio da realização 
de minicursos temáticos e experimentais, 
culminando em uma semana de atividades. Nesse 
sentido, cada minicursos proposto pelos acadêmicos 
de graduação e pós-graduação, caracteriza-se como 
um processo educativo de conhecimentos químicos 



e atividades prático-investigativas, além de 
constituir-se como parte do estágio supervisionado 
voltada a articulação entre teoria e prática da 
docência em Química. Deste modo, nossa proposta é 
desenvolver um processo de extensão conexo à 
formação docente e fundamentado nos princípios 
estabelecidos pelo curso de Licenciatura em 
Química da UFMT, no campus de Cuiabá. Para tanto, 
o licenciando e o pós-graduando, são desafiados a 
elaborarem materiais didáticos e experimentações 
selecionados durante os estudos didático-
pedagógicos realizados nas disciplinas de Prática 
como Componente Curricular (PCC) e Estágio 
Supervisionado, dentre outros estudos que venham 
a contribuir com a elaboração de tais materiais. 
Cada ministrante é orientado a organizar um 
minicurso onde predomine a ‘construção de 
conceitos e valores’ por parte de todos os sujeitos 
participantes da atividade. Essas atividades são 
desenvolvidas semestralmente promovendo a 
aproximação de um número significativo de 
estudantes e professores da educação básica da 
Universidade.  

 

 

TÍTULO: DIVERSIDADE CULTURAL E EDUCAÇÃO 

 CIENTÍFICA

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICET 

COORDENADOR: Mariuce Campos de Moraes - Docente 

 RESUMO: O aprendizado da Química, seja da ciência, seja do 
constituinte do currículo do ensino médio, requer 
compreensão de sua natureza teórica e 
experimental  através do aprofundamento de 
modelos teóricos, conceituais e representacionais, 
assim como da dinâmica de produção de 
conhecimento cientifico. Não obstante, a sua 
docência  apresenta as mesmas exigências, 
requisitando estudos que se estendam pela 
formação continuada. É com domínio científico e 
profissional que o Ensino de Química deve ser 
desenvolvido, o que exige articulação teoria-prática, 
desenvolvimento de processos investigativos e 



reflexivos, além do estudo multidimensional do 
contexto sociocultural. Além disso, a condição de 
construção histórica da Química requer da formação 
de professores ênfase na relação ciência, cultura e 
sociedade.  Diante do exposto, consideramos 
relevante integrar extensão, educação e formação 
docente para fortalecer, através da inserção do 
LabPEQ, o processo de formação continuada para 
docência em Química com professores da educação 
básica que vivem e trabalham nas escolas dos 
assentamentos, quilombos e aldeias atendidas pelo 
CEFAPRO/pólo Tangará da Serra. Para tanto, 
definimos um sistema de atividades-comunicação, 
bem como, manter um ambiente colaborativo, para 
ampliação e geração de espaços e tempos 
pedagógicos através de um conjunto de aulas, 
teórico-discursiva-participativas, e teórico-
experimentais, de leitura e produção de texto e de 
momentos pedagógicos de troca de saberes entre 
formadores-professores-pesquisadores-bolsistas e 
voluntários dos projetos vinculados ao referido 
grupo de pesquisa. Sobretudo, buscamos reafirmar 
que a relação cultura e sociedade, amplia as açõ es 
afirmativas relacionadas a proficiência de 
conhecimentos químicos e atividades prático-
investigativas, bem como a troca de saberes 
sistematizados-acadêmicos e o popular.  

 

 

TÍTULO: MÚSICA EM PRISÕES:O CANTO COMO MEIO 

DE VISIBILIDADE SOCIAL PARA 

ADOLESCENTES QUE CUMPREM MEDIDA 

 SOCIOEDUCATIVA

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: José Fortunato Fernandes - Docente 

 RESUMO: Este projeto de extensão tem como objetivo ensinar 
canto aos adolescentes que cumprem medida 
socioeducativa em Cuiabá - MT. O ensino do canto 
será ministrado duas vezes por semana em aulas 
coletivas de uma hora. O canto será abordado nos 
aspectos da técnica vocal e da musicalidade e 



aplicados ao repertório selecionado. Os resultados 
esperados são a elevação da autoestima ao 
conseguir dominar a arte do canto - respeitando os 
limites de cada adolescente-, a conquista de 
visibilidade social por meio de apresentações 
musicais coletivas e/ou individuais e estímulo para 
mudanças no comportamento que poderá se refletir 
no exercício da cidadania e na diminuição da 
criminalidade.  

 

 

TÍTULO: PROGRAMA  ESTUDOS DE ALTERIDADE E 

TRADUÇÃO (CÓPIA) 17-03-2014 (CÓPIA) 

 14-03-2015

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: POR DENTRO DO ASSUNTO: OFICINAS 

ITINERANTES SOBRE PREVENÇÃO AO 



 CONSUMO DE ÁLCOOL

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICEN/CUR 

COORDENADOR: Vilson Luiz Menegazzo - Docente 

 RESUMO: A questão do uso de bebidas alcoólicas por 
adolescentes é complexa e constitui um  problema 
inquietante para pais e educadores. As estatísticas 
oficiais sobre o tema vêm mostrando que o consumo 
está crescendo e atingindo uma população de faixa 
etária cada vez menor. A efetividade nas ações de 
prevenção e combate às drogas depende de esforços 
compartilhados entre diferentes atores sociais 
engajados na melhoria das condições de vida e na 
promoção da saúde desses jovens. Nesse sentido, a 
realização de um projeto de extensão se constitui 
num mecanismo de aproximação da universidade e 
sociedade, como também de produção de 
conhecimento. Na extensão, é fundamental o 
trabalho de temáticas concernentes à realidade e às 
necessidades da população. A prevenção ao uso de 
álcool inclui-se nesse viés.  Desse modo,  o Projeto 
de Extensão “Por dentro do assunto: oficinas 
itinerantes sobre prevenção ao consumo de álcool” 
tem por objetivo desenvolver ações de formação 
para promoção da saúde e qualidade de vida dos 
adolescentes, a respeito do tema prevenção ao uso 
indevido de bebidas alcoólicas, em escolas da rede 
pública estadual e municipal. Optamos pela 
realização de oficinas pois esta  abordagem 
pedagógica  inclui a participação dos estudantes no 
processo de construção do conhecimento, a 
valorização das vivências e a troca de experiências. 
Esta metodologia tem sido apontada como uma 
prática pedagógica crítica, reflexiva e 
transformadora, que considera o protagonismo 
juvenil.  

 

 

TÍTULO: POSSE RESPONSÁVEL E CAMPANHA DE 

VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E 

FELINA: CONSCIENTIZAÇÃO DE ESCOLARES 

DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DO 



 MUNICÍPIO DE SINOP

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Fábio José Lourenço - Docente 

 RESUMO: O raiva é de grande relevância, assim como também 
o é a Campanha de Vacinação Antirrábica, que 
ocorre anualmente no município de Sinop sob a 
coordenação do Médico Veterinário da Secretaria de 
Saúde, Joacyr de Jesus Oliveira, que tem como 
propósito imunizar o maior número de animais 
possível. Com isso foi estabelecida uma parceria da 
Secretaria de Saúde com os acadêmicos do curso de 
Medicina Veterinária da UFMT/Sinop. Para atingir o 
objetivo deste projeto, o método a ser usado será a 
elaboração de palestras, folders e cartazes 
abordando o tema da posse responsável, com 
enfoque na importância da participação na 
campanha de vacinação antirrábica, a serem 
apresentados aos alunos dos ensinos fundamental e 
médio das escolas públicas. Durante as palestras 
serão esclarecidos os cuidados que cada cuidador 
deve ter com seu animal, isto é, serão salientados 
desde a importância desse animal ser mantido em 
ambientes limpos e constantemente higienizados 
até a importância de se ficar atento a sua saúde e 
levá-lo periodicamente ao Veterinário e, em 
especial, salientar a importância de seguir 
corretamente o calendário de vacinação, focando na 
vacinação contra a raiva, por ser uma zoonose sem 
tratamento, com alta taxa de mortalidade, e a única 
forma de prevenir a sua aquisição e proteger a 
família e os animais contra o vírus é vacinando o 
animal. A estratégia é sensibilizar o público alvo (os 
alunos) para que eles possam transmitir o 
conhecimento adquirido a seus pais, que, 
preocupados e conscientizados, transmitirão para 
parentes e demais pessoas do convívio.  

 

 

TÍTULO: GRUPO DE ESTUDOS E DIFUSÃO DA ANÁLISE 

DO COMPORTAMENTO - CUIABÁ (CÓPIA) 12-

 03-2015



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: APRESENTAÇÃO CONTINUADA DA 

ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL 

 (CÓPIA) 15-03-2015

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 2016, 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.  Ainda, objetiva-se criar e manter as 
atualizações de dois sites do Curso de Engenharia 
Agrícola e Ambiental, com domínimo próprio 
(www.eaasinop.com.br) e no site institucional da 
UFMT. Para tanto, as atualizações serão com 
intervalos inferiores ao semanal.  

 

 

TÍTULO:  QUIMISELVA

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICET 

COORDENADOR: Elane Chaveiro Soares - Docente 

 RESUMO: O QUIMISELVA é uma iniciativa da Área de Ensino 
de Química e do Laboratório de Pesquisa e Ensino 
em Química - LabPEQ que integra o Departamento 
de Química (DQUI) com a pesquisa e a extensão no 
âmbito do ensino básico criando articulação com as 
escolas de educação básica e os institutos externos 
à UFMT. Objetiva a construção e a popularização da 
ciência enquanto exposição de métodos alternativos 
e motivacionais de experimentação para o Ensino de 
Química.     Pretende-se com essa extensão, num 
primeiro momento, resgatar a versão gênese do 
projeto trazendo os atores das primeiras edições 
que nos contarão em relatos históricos todas as 
facetas deste projeto que enfatizava os efeitos 
visuais e dinâmicos para a realização dos 
experimentos como forma de atrair a atenção e 
conferir aprendizado através da motivação aos 
ouvintes.     Num segundo momento, serão feitos 
estudos e desenvolvimentos de novos experimentos 
baseados na dinâmica da história da ciência com 
posterior apresentação ao público escolar. Com esta 
perspectiva o QUIMISELVA pretende resgatar sua 
característica teatral e se integrar de forma 
interdisciplinar com as demais áreas do 
conhecimento como forma de estender as 



possibilidades para a comunidade escolar de se 
aproximar do conhecimento cientifico de forma 
lúdica, dinâmica e motivacional.  

 

 

TÍTULO:  CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR UFMT

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICHS/CUR 

COORDENADOR: Priscila de Oliveira Xavier Scudder - Docente 

 RESUMO: Tendo em vista a importância social, política e 
cultural da população juvenil no conjunto da 
sociedade brasileira, e considerando que apesar das 
políticas públicas de acesso a educação à educação 
superior terem sido consideravelmente 
incrementadas nas últimas décadas, ainda 
constatamos no país um grande número de jovens 
fora deste nível de ensino, sendo uma das causas 
fundamentais para esta situação, as diferenças e 
desigualdades sociais, raciais e de gênero. O estudo 
'A Evolução e a Situação da Juventude no Brasil' 
(2008), indica que 'a juventude insere-se no 
mercado de trabalho com um grau de precariedade, 
em média, superior a dos adultos'. A presente 
proposta de ação concreta, objetiva contribuir para 
a diminuição desta precariedade, bem como para 
que as gritantes diferenças e desigualdades sociais, 
a falta de oportunidades a que a população jovem, 
negra e de periferia é submetida seja, de fato, 
superada e que outras possibilidades de vida sejam 
construídas. O mesmo estudo indica ainda que 'em 
2006 Cerca de 6,5 milhões de jovens, não estavam 
estudando nem trabalhando. Havia também 11,9 
milhões de jovens que apenas trabalhavam e 9,9 
milhões que apenas estudavam, e que há uma 
tendência de aumento da demanda por qualificação 
que  implica em um aumento  da demanda por 
escolaridade'. A observação da realidade em que 
está circunscrita a juventude de Rondonópolis 
confirma a atualidade do estudo e a importância da 
oferta do  Cursinho Pré-Vestibular UFMT, que se 
constitui assim em ferramenta de luta para esta 
parcela da população brasileira.  

 



 

TÍTULO: COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM 2015 - 

ENSINO PARA TODOS E TODAS: ESCOLA 

 PÚBLICA DE QUALIDADE

MODALIDADE: Programa 

UNIDADE: ICHS/CUR 

COORDENADOR: Eglen Silvia Pipi Rodrigues - Docente 

 RESUMO: Comunidades de Aprendizagem vem sendo 
desenvolvido pelo Centro Especial em Teorias e 
Práticas Superadoras de Desigualdades (CREA), da 
Universidade de Barcelona-Espanha, e pelo Núcleo 
de Investigação e Ação Social e Educativa (NIASE), 
da Universidade Federal de São Carlos, Brasil. Essa 
ideia surgiu a partir de experiências de êxito em 
escolas dos EUA e Espanha na década de 1980.    
Comunidades de Aprendizagem tem como finalidade 
atuar junto às escolas na implantação de mudanças 
sociais e culturais, com o intuito de estabelecer 
ações educativas que intensifiquem o acesso ao 
conhecimento escolar e a aceleração da 
aprendizagem.    O objetivo desse programa de 
extensão é criar condições e executar um conjunto 
de atividades para reduzir o fracasso escolar e 
melhorar a qualidade do ensino para os alunos e 
alunas da escola Escola Profa. Sebastiana Rodrigues 
de Souza, por meio da implantação e consolidação 
do projeto Comunidades de Aprendizagem em 2015.     
Serão executadas práticas educativas diferenciadas, 
como forma alternativa de organização de espaço 
escolar, levando em consideração a participação da 
comunidade no processo de sua efetivação e a 
execução de atividades que ampliam a jornada 
escolar. Participação da comunidade, centralidade 
da aprendizagem, expectativas positivas e progresso 
permanente fazem parte da orientação pedagógica 
de Comunidades de Aprendizagem.     As principais 
atividades potencializadoras da aprendizagem a 
serem oferecidas tanto para os alunos da escola 
quanto para a comunidade serão: Biblioteca 
Tutorada, Grupos Interativos, Tertúlia Literária 
Dialógica, aulas de informática.  

 



 

TÍTULO: IMPLANTAÇÃO DE UMA HORTA MEDICINAL 

NA UFMT, CÂMPUS DE SINOP  (CÓPIA) 24-

 03-2014 (CÓPIA) 02-03-2015

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICAA/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:  LITOTECA ANO 2015

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: FÍSICA NA NUVEM: PARA CHOVER 

 CONHECIMENTO

MODALIDADE: Programa 

UNIDADE: IF 

COORDENADOR: Elvis Lira da Silva - Docente 



 RESUMO: O objetivo deste programa é desenvolver uma maior 
integração entre os acadêmicos do curso de Física e 
a comunidade externa. Com o crescimento do 
acesso à internet abriu-se uma nova possibilidade 
de interação com a sociedade, desta forma a 
atividade central do programa será o 
desenvolvimento de um portal online com 
conteúdos sobre fenômenos físicos. O portal servirá 
como meio para uma comunicação direta com a 
comunidade e como repositório de material para 
auxiliar intervenções presenciais que serão feitas 
em algumas escolas periféricas de Cuiabá. Os 
estudantes do curso de Física selecionarão e 
desenvolverão textos, vídeos e simulações 
computacionais com o intuito de melhorar a 
compreensão da comunidade a respeito dos 
fenômenos físicos. O programa será dividido em três 
linhas: 1) Resgate Acadêmico: Desenvolvimento e 
Manutenção do portal online, bem como 
desenvolvimento de softwares e conteúdo para o 
portal (texto escrito, vídeos com debates, 
entrevistas com professores, alunos e 
pesquisadores) e vídeos com experiências 
desenvolvidas e gravadas no Instituto de Física.  
Resgate Social: desenvolvimento teórico e 
experimental dos conceitos e fenômenos da física 
realizados um vez por semana em escolas da 
periferia cuiabana, pelos estudantes dos cursos de 
Licenciatura e Bacharelado em Física. Resgate 
Histórico: Desenvolvimento e produção de um 
acervo midiático referente a história do Instituto de 
Física (IF) e do Centro Acadêmico de Física (CAFis). 
O resgate histórico terá a finalidade de mostrar 
para a comunidade externa e para a comunidade da 
UFMT as contribuições e conquistas do IF e do CAFis 
ao longo das últimas décadas.  

 

 

TÍTULO: APRENDIZAGEM COLABORATIVA EM 

 ESCOLAS PÚBLICAS

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICHS/CUR 

COORDENADOR: Julia Zanetti Rocca - Docente 



 RESUMO: O projeto desenvolve atividades de alfabetização 
com alunos das séries iniciais do ensino 
fundamental com dificuldade de aprendizagem. As 
atividades programas baseiam-se nos 
procedimentos desenvolvidos pela equipe do 
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre 
Ciência Comportamento e Ensino (INCT-ECCE), que 
tem sede na Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar). Trata-se de um programa informatizado 
para desenvolvimento de repertórios em escolares 
em risco de fracasso escolar que apresenta 
atividades de acordo com as necessidades 
individuais dos alunos. No presente trabalho, os 
procedimentos de ensino serão introduzidos para as 
crianças a partir de contingências de ensino em 
grupo que favoreçam comportamentos de 
cooperação. A proposta compreende que os alunos 
devem ter a oportunidade de aprender uns com os 
outros e de desenvolver estratégias colaborativas 
de trabalho para promover socialização e 
aprendizagem. Os resultados serão avaliados de 
forma individual e coletiva de forma s istemática, 
permitindo a implementação de novos 
procedimentos de acordo com as necessidades dos 
alunos. Deste modo, o projeto reúne pesquisa, 
extensão e ensino no contexto das políticas públicas 
voltadas à Educação Básica, favorecendo alunos com 
baixo desempenho e dificuldades nas relações 
sociais.  

 

 

TÍTULO: MUSICALIZAÇÃO COM BEBÊS (CÓPIA) 14-

 03-2015

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: Taís Helena Palhares - Docente 

 RESUMO: Os primeiros anos de vida são decisivos na formação 
do indivíduo; é nesta época que as percepções, a 
atenção e memória estão num nível de recepção 
bastante elevado. É quando a criança está 
descobrindo e conhecendo o mundo no qual ela vive 
através de esquemas perceptivos, motores e 
simbólicos.   O presente projeto objetiva ampliar as 



experiências musicais de bebês nos primeiros anos 
de vida através de situações de ensino direcionadas. 
Estas situações de ensino serão aplicadas por um 
período de nove meses, uma vez por semana com 
duração aproximada de 30 minutos.  Os bebês 
deverão estar acompanhados por um adulto 
responsável.  

 

 

TÍTULO: GRUPO DE ESTUDO PSICANÁLISE E ARTE 

NAS DISCUSSÕES ORDINÁRIAS, ROTINEIRAS 

 E ATUAIS - PANDORA (CÓPIA) 18-03-2015

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: IE 

COORDENADOR: Silas Borges Monteiro - Docente 

 RESUMO: O projeto de extensão Psicanálise e Arte nas 
Discussões Rotineiras, Ordinárias e Atuais – 
PANDORA visa contribuir com os estudos 
acadêmicos voltados para a área de Psicanálise, 
fazendo uma interface entre os fundamentos da 
psicanálise freudiana, psicanálise contemporânea e 
temas pertinentes à contemporaneidade. Sendo 
dividido em duas etapas, possuindo duração de um 
semestre cada. A primeira consiste em leituras e 
encontros semanais na UFMT para a elaboração dos 
encontros a serem realizados na segunda etapa, e a 
produção dos vlogs para a disponibilização via 
internet. A segunda etapa consiste nos encontros 
presenciais e quinzenais, como forma de ter um 
espaço para fomentar discussões fundamentadas 
nos pressupostos teóricos aliada a materiais 
culturais tais como filmes, músicas, poesias, entre 
outros, mediados por estudantes da graduação do 
curso de Psicologia de diferentes semestres. Esse 
Projeto será orientado quinzenalmente por três 
docentes, dois do curso de Psicologia com formação 
na área de Psicanálise e um do Departamento de 
Teoria e fundamentação da Educação.  

 

 



TÍTULO:  AULAS DE VIOLA DE ARCO

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: Keroll Elisabeth Weidner - Docente 

 RESUMO: O projeto destina-se ao ensino de Viola de arco para 
alunos de todas as faixas etárias, através de aulas 
individuais e coletivas. Busca oportunizar o acesso 
ao aprendizado e a prática de um instrumento de 
orquestra pouco difundido e conhecido pela 
comunidade acadêmica e local. Através do contato 
direto com o professor em aulas individuais, o aluno 
será despertado para o aprendizado técnico e 
artístico da Viola, além do desenvolvimento de 
todas as possibilidades que o aprendizado musical 
proporciona, como desenvolver atenção, 
motricidade fina, concentração e sensibilização. 
Além das aulas individuais e coletivas, o projeto 
visa oportunizar momentos de discussão acerca de 
diversos assuntos relacionados a pratica do 
instrumento, ao ambiente no qual ele pode e é 
inserido, aos processos de seu ensino e 
aprendizagem e da música como um todo. Visa 
também oportunizar momentos de performance dos 
alunos em diferentes ambientes dentro e fora da 
universidade através de apresentações e recitais.  

 

 

TÍTULO: PRÁTICAS CONSERVACIONISTAS DO SOLO 

 EM ESCOLAS PÚBLICAS

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICAT/CUR 

COORDENADOR: Tonny José Araújo da Silva - Docente 

 RESUMO: Objetiva-se interagir com a sociedade através de 
projeto educativo de cunho cientifico com 
linguagem e didáticas populares em escola de 
ensino fundamental e médio, demonstrando a 
importância do manejo adequado do solo para sua 
conservação e produção de alimentos. As atividades 
serão desenvolvidas na Escola Elizabeth de Freitas 
Magalhães, em Rondonópolis – MT, em turmas do 
Ensino Fundamental e Médio. O grupo que irá 



desenvolver o projeto irá à escola a cada 15 dias, 
revessando as palestras/aulas e didáticas entre as 
turmas, previamente escolhidas pela direção da 
escola, por 40 minutos. As aulas e os materiais 
didáticos serão preparados nesse intervalo de dias. 
A coordenação da escola avaliará as at ividades 
executadas e o impacto que elas irão proporcionar 
aos alunos. Espera-se agregar conhecimento sobre a 
conservação do solo e que esses alunos possam ser 
canais de vinculação desse conhecimento para a 
sociedade local.  

 

 

TÍTULO: LABORATÓRIO ESPECIAL DE LUDICIDADE 

'PROFª DRª SORAIHA MIRANDA DE LIMA' 

 (CÓPIA) 20-03-2015

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: AÇÃO AFIRMATIVA NO ENSINO SUPERIOR: 

ARTICULAÇÕES DE VIVÊNCIAS E SABERES 

 NA UFMT

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: IE 

COORDENADOR: Candida Soares da Costa - Docente 

 RESUMO: A implementação de política de ação afirmat iva nas 
instituições de ensino superior brasileiras visa 
promover justiça social e democratização do acesso 
ao ensino superior. Entretanto, Pouco se tem feito 
no cotidiano universitário que possibilite melhor 
entendimento sobre a importância dessa política  
para toda a sociedade brasileira. O presente projeto 
visa desenvolver ações de extensão que possibilite 
aos estudantes, tanto ingressantes por ação 
afirmativa, quanto aos que ingressam pelo sistema 
de ampla concorrência espaço de convivência, troca 
de saberes acesso e/ou aprofundamento de 
conhecimentos sobre relações raciais na sociedade 
brasileira. As atividades serão desenvolvidas em 
parceria com o Coletivo Negro Universitário (UFMT).  

 

 

TÍTULO:  CURSOS DE ESPANHOL

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: Lucy Miranda do Nascimento - 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: JOVENS DE HOJE - CIDADÃOS DO AMANHÃ: 

 PROJETO EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: FAMEV 

COORDENADOR: Vania Maria Arantes - Docente 

 RESUMO: A ideia primordial deste projeto baseia-se na firme 
crença sobre a necessidade de ampliação da oferta 
para atividades que visem a formação cidadã para 
crianças e jovens, propondo atividades a serem 
realizadas em ambiente aberto, que visem o 
contribuir para o desenvolvimento integral de 
crianças e jovens, incorporando os preceitos 
educativos em sua dimensão global e com o apoio 
de metodologias lúdico-pedagógicas.   A 
universidade, como referência de acesso ao 
conhecimento e local de prática de saberes deve 
incorporar em sua oferta de formação aberta à 
comunidade, um projeto de extensão conduzido por 
professores, alunos graduados e pós-graduados e 
técnicos administrativos, que possibilite o 
desenvolvimento de práticas e atividades.   Tal 
projeto, ora intitulado Jovens de hoje - cidadãos do 
amanhã: Projeto educação para a cidadania tem 
como público-alvo crianças e jovens e prevê a 
utilização de alguns espaços abertos e ao ar livre do 
campus universitário da UFMT, em Cuiabá, durante 
o período vespertino dos sábados.  

 

 

TÍTULO:  ARTE E MATEMÁTICA COM O GEOGEBRA

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: ICET 

COORDENADOR: Frederico José Andries Lopes - Docente 

 RESUMO: Com o presente curso, visamos iniciar nossos 
trabalhos no CATIS - Centro de Acesso à Tecnologia 



para Inclusão Social, segundo convênio firmado 
entre a UFMT e a SECITEC/MT.    Propomos neste 
curso a exploração do software Geogebra como 
ferramenta de criação de arte digital, voltada para 
alunos e professores do ensino fundamental.  

 

 

TÍTULO: INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DE MICHEL 

 FOUCAULT

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: ICHS/CUR 

COORDENADOR: Odemar Leotti - Docente 

 RESUMO: a proposta do Curso é tratar de introdução aos 
estudos de Michel Foucault. Nele propomos estud ar 
como verdades se instituíram-se como referenciais à 
definição das formas de ser dos cuidados de si no 
Ocidente. Para a efetivação desse proposta teremos 
como programação o estudo de três momentos de 
sua produção literária que ficou assim conhecida: 
ser/saber, ser/poder, ser/de si. seguindo o roteiro 
de suas publicações daremos a essas formas os 
nomes de Arqueologia do saber, genealogia do 
poder e cuidados se si. Com isso, procuraremos 
enfocar as objetivações alvos que o sistema de 
pensamento e suas formas positivadas de 
conhecimento produziram e as subjetividades delas 
advindas.  

 

 

TÍTULO: MODELOS DE ESPAÇO DE ASPECTO 

 APLICADOS À EVOLUÇÃO

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICNHS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Lee Yun Sheng - Docente 

 RESUMO: O projeto tem como objetivo que através de 
seminários desenvolver e analisar modelos 
baseados em espaços de aspecto para processos 
evolutivos. Estes seminários seguirão em duas 
linhas principais: uma avaliação comparativa com 



outras abordagens tradicionais e na modelagem de 
um sistema biológico real.  O sistema biológico real 
é o sistema parasita-hospedeiro Maculinea-Myrmica 
e a questão evolutiva a ser analisada é o 
comportamento de especificidade de hospedeiro 
(hospedeiro único/múltiplo). Os modelos com os 
quais compararemos a abordagem de aspecto, sob o 
ponto  de vista teórico, tem diferentes origens, 
variando desde a Teoria dos Jogos até Genética de 
Populações clássica.  

 

 

TÍTULO: INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA USANDO 

 EXCEL

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: ICNHS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Lee Yun Sheng - Docente 

 RESUMO: Oferecer uma introdução a Estatística utilizando o 
software Excel 2010, a qual a UFMT/Campus Sinop 
possui em seus laboratórios.  Este vem com o 
intuito de capacitar e facilitar a pesquisas e 
elaboração dos projetos dos acadêmicos, pois 
muitos elaboram pesquisas que utilizam estatística.  

 

 

TÍTULO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ESCOLAS 

SUSTENTÁVEIS NA COMUNIDADE 

 QUILOMBOLA DE MATA CAVALO

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: IE 

COORDENADOR: Michelle Jaber - Docente 

 RESUMO: Esse projeto entrelaça escola, comunidade e 
universidade buscando caminhos possíveis para a 
construção de sociedades sustentáveis, tal como é 
preconizado pelo Tratado de Educação Ambiental. O 
desenho proposto possibilita o ensino, a pesquisa e 
a extensão aliados para promoção de mudanças 
sociais que favoreçam grupos sociais vulneráveis, 
muitas vezes, invisibilizados.   O lócus da pesquisa 



será a Comunidade Quilombola de Mata Cavalo, 
atuando especialmente, na Escola Estadual TEREZA 
CONCEIÇÃO DE ARRUDA, local em que buscaremos 
desenvolver um projeto piloto que ofereça a 
formação continuada em Escolas Sustentáveis.    
Sem limites rígidos para separar cada uma dessas 
dimensões pensamos na aliança dessas esferas 
seguindo a proposta:    (1) Formação: Essa 
dimensão será contemplada no processo formativo 
que será ofertado a toda comunidade de Mata 
Cavalo.     (2) Pesquisa: A intenção é 
compreender como a pesquisa pode ser inserida nas 
etapas do processo formativo e com os frutos dessa 
investigação propor ações e políticas públicas que 
favoreçam a comunidade.    (3)  Extensão: Levando 
em consideração que a escola não está separada da 
comunidade e que a universidade não é uma ilha 
distante dessas realidades os círculos de 
aprendizagens serão formados com professores, 
pais, funcionários, membros da comunidade, como 
também, por estudantes de graduação em 
pedagogia, estudantes de mestrado e as 
pesquisadoras da UFMT envolvidas no projeto de 
formação.    A articulação em um só projeto dessas 
esferas busca apontar caminhos fortaleçam a 
aliança escola-comunidade-universidade, almejando 
mudanças significativas no currículo, gestão e 
espaço físico, a fim de contribuir com alterações nas 
relações sociedade e natureza.  

 

 

TÍTULO: FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA PARA 

ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE 

 RONDONÓPOLIS

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICEN/CUR 

COORDENADOR: Joelma Ananias de Oliveira - Docente 

 RESUMO: Objetiva-se com o presente projeto desenvolver um 
curso de nivelamento em matemática com alunos de 
escolas estaduais e municipais do município de 
Rondonópolis, que estarão concluindo o Ensino 
Fundamental II, possibilitando uma melhoria no 
processo ensino-aprendizagem, de forma a 



contribuir para um melhor desempenho desses 
alunos em avaliações em larga escala, como a Prova 
Brasil, bem como oportunizar melhores condições 
no processo seletivo para ingressar no Instituto 
Federal de Mato Grosso-IFMT.  

 

 

TÍTULO:  INTRODUÇÃO AO TEX/LATEX

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: ICNHS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Mazílio Coronel Malavazi - Docente 

 RESUMO: Oferecer uma introdução a utilização da linguagem 
“TeX” para criação de documentos científicos, 
possuindo centenas de pacotes de extensão, 
algumas para fórmulas matemáticas, químicas, etc. 
A qual as bibliotecas mais conhecidas são TeX Live 
para sistema operacional Linux e MiKTeX para 
sistema operacional Windows. E os softwares mais 
conhecidos que utilizam essa linguagem são: 
WinEdt, Scientific WorkPlace, TexNic.  

 

 

TÍTULO: 3º INTERCAL FUTSAL 2015 - CALOUROS 

 2014/2 E 2015/1

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: PROCEV 

COORDENADOR: Camila da Silva Turini - Técnico Administrativo 

 RESUMO: 3º Intercal de Futsal é um evento para integrar os 
calouros e veteranos de cada curso, incentivando o 
espírito de solidariedade, de cooperação. Ensina a 
enfrentar e conhecer os limites e capacidades 
individuais e também a confrontá-las em grupo.  

 

 

TÍTULO:  OFICINAS DE FÍSICA

MODALIDADE: Projeto 



UNIDADE: ICEN/CUR 

COORDENADOR: Rômulo Ronan Oliveira de Morais - Docente 

 RESUMO: Essa iniciativa visa idealizar e confeccionar 
experimentos de baixo custo que possam moti var 
professores e estudantes a reproduzir estes 
experimentos e fixar os conceitos de física com 
materiais e exemplos do cotidiano. 
Consequentemente pretende-se divulgar e 
popularizar a ciência e a 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 afins, nas escolas 
públicas de ensino fundamental e médio dos 
municípios de Rondonópolis e Região, além da 
comunidade acadêmica da UFMT/Roo. 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.  

 

 

TÍTULO: SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E 

 EDUCAÇÃO MATEMÁTICA - SECEM

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICNHS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Sérgio Pereira Maiolini - 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 estudo, debate de 
ideias e trocas de experiências.  

 

 

TÍTULO:  PROJETO DE LÍNGUA INGLESA 2015/1

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: EXPOSIÇÃO ITINERANTE: POPULARIZAÇÃO 

 DO CONHECIMENTO EM ANATOMIA ANIMAL

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Lorenna Cardoso Rezende - Docente 

 RESUMO: A relevância deste projeto reside no fato de buscar 
uma interface de troca de conhecimentos e 
experiências dos alunos de graduação com  os 
produtores rurais, os expositores, os representantes 
comerciais e os alunos do ensino fundamental e 



ensino médio que frequentarão a EXPONOP-2015. 
Espera-se que os alunos universitários se envolvam 
no processo de produção do material didático e 
identifiquem temas considerados importantes a 
serem trabalhados na exposição, para melhorar o 
nível de esclarecimento da sociedade sobre o 
desenho corporal dos animais e a sua importância 
econômica. No projeto trabalharemos a temática de 
forma interdisciplinar, fazendo com que os jovens 
atores, bilateralmente, demonstrem sua 
criatividade e criticidade.  

 

 

TÍTULO: CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM  

EDUCAÇÃO INFANTIL: CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS, SABERES E AÇÃO 

 PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: IE 

COORDENADOR: Rute Cristina Domingos da Palma - Docente 

 RESUMO: Projeto destinado aos profissionais da Educação 
Infantil da rede pública de ensino visando o 
aperfeiçoamento destes no que se refere à  
experiências,  saberes  e ações pedagógicas na 
Educação Infantil. O projeto está vinculado à 
proposta de formação continuada de professores 
oferecida pelo Ministério da Educação em parceria 
com as Universidades Federais.  

 

 

TÍTULO: PANORAMA DA HISTÓRIA, GEOGRAFIA E 

 CULTURA DE MATO GROSSO

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: ICHS 

COORDENADOR: Nileide Souza Dourado - Técnico Administrativo 

 RESUMO: O Curso objetiva oferecer conhecimento e 
resultados de  pesquisas concernentes aos campos 
da História, Geografia, Cultura e Fontes Históricas 



de Mato Grosso, para 200 participantes. 
Considerando que essas quatro áreas de 
conhecimento são fundamentais para embasar as 
ações dos atores sociais, sejam eles docentes, 
discentes, pesquisadores ou membros de 
associações, visto o conhecimento que será 
oferecido pelo curso.  

 

 

TÍTULO: RESOLUÇÕES DE PROBLEMAS E 

PREPARAÇÃO DOS PROFESSORES DE 

MATEMÁTICA PARA QUE OS MESMOS 

CONSTRUAM UM GRUPO DE ESTUDOS  EM 

 SUA ESCOLA.

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICEN/CUR 

COORDENADOR: Luiz Gustavo Alves de Souza - Docente 

 RESUMO: Este projeto tem por objetivo preparar os 
professores  das escolas públicas, municipais e 
privadas para obter um melhor desempenho na 
preparação dos alunos na OBMEP(Olimpíada 
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) e 
OBM(Olimpíada Brasileira de Matemática), fazendo 
que estes alunos adquiram o hábito de estudos e 
também possam conseguir medalhas.  Este projeto 
também incluirá alguns alunos da Instituição 
(UFMT) para que os mesmos já comecem a aguçar 
sua futura docência ou pesquisas e também possa 
melhorar suas habilidades em resoluções de 
problemas.  

 

 

TÍTULO: MINI CURSO : DESCRIÇÃO BIBLIOGRÁFICA E 

PONTOS DE ACESSO DE LIVROS E 

 PERIÓDICOS

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: ICHS/CUR 



COORDENADOR: Sheila Cristina Ferreira Gabriel - Docente 

 RESUMO: A presente proposta visa proporcionar aos discentes 
do curso de biblioteconomia, que já cursaram a 
disciplina Representação Descritiva I e II, um maior 
aprofundamento na regras descritas no Código de 
Catalogação Anglo Americano 2ª edição (AACR2) por 
meio de discussões da teoria e atividades práticas. 
A Representação descritiva identifica e representa 
as características físicas específicas de um 
documento, pretendendo individualizá-lo e 
disponibilizá-lo, para tanto, determinando os 
pontos de acesso principal e secundários. O objetivo 
do curso proposto é desenvolver nos discentes as 
competências necessárias à análise, reflexão e 
representação do documento de forma que o 
usuário da informação analisada possa acessar a 
informação de que deseja ou necessita. A 
Representação Descritiva é uma das áreas técnicas 
da Biblioteconomia de suma importância para a 
gestão da informação, mas que por seu conteúdo 
ser denso, muitas vezes os discentes terminam a 
disciplina curricular com algumas dúvidas e 
inseguranças na prática da catalogação, portanto o 
curso proposto torna-se relevante para o 
aperfeiçoamento e qualificação do nossos discentes 
do curso de Biblioteconomia. O referencial teórico 
será basicamente o AACR2. Acreditamos que o curso 
irá contribuir com a otimização da formação de 
nossos acadêmicos  

 

 

TÍTULO: II ESCOLA DA QUÍMICA UFMT/UFSC/UFMG E 

II SEMANA ACADÊMICA DA QUIMICA DA 

 UFMT

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: ICET 

COORDENADOR: Marilza Castilho - Docente 

 RESUMO: Este evento caracteriza-se pela integração da II 
Escola de Química UFMT/UFSC/UFMG e a II Semana 
Acadêmica da Química da UFMT, promovido pelas 
coordenações de Ensino de Graduação dos Cursos de 
Licenciatura e Bacharelado em Química e do 



Programa de Pós-Graduação em Química da UFMT 
em cooperação com os Programas de Pós- 
Graduação da UFSC e da UFMG e será realizado no 
período de 08 a 12 de junho de 2015, na cidade de 
Cuiabá, Mato Grosso. Contará com a participação de 
pesquisadores renomados na área da Química, que 
ministrarão palestras e minicursos. Esta será a 
primeira edição dos eventos que ocorrerão na 
mesma data, com abordagem científica e de caráter 
nacional, e com este pretende-se estreitar as 
relações entre a comunidade, a graduação e a pós-
graduação. O evento ainda contará com 
apresentações orais e de uma sessão de pôsteres 
dos mestrandos do PPGQ-UFMT e dos alunos de 
Iniciação Científica e Iniciação a Docência. Além de 
popularizar a Química junto à sociedade acadêmica,  
este evento também possibilitará o fortalecimento 
de uma cultura da pesquisa no âmbito do 
Departamento de Química da UFMT, melhorando a 
qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão.  

 

 

TÍTULO: FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE 

PROFESSORES E A LÍNGUA BRASILEIRA DE 

SINAIS EM UMA PERSPECTIVA BILÍNGUE. 

 (CÓPIA) 27-03-2015

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 comunic ar-
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: INTRODUÇÃO À LÍNGUA BRASILEIRA DE 

SINAIS (CÓPIA) 20-06-2014 (CÓPIA) 18-

 05-2015

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: INTEGRAÇÃO DO ENSINO DE NUTRIÇÃO AS 

 PRÁTICAS DO SERVIÇO

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: FANUT 

COORDENADOR: Tarsis de Mattos Maia - Docente 

 RESUMO: Assumindo que o suporte didático-pedagógico a 
docentes e preceptores é importante para que esses 
possam estar alinhados ao projeto pedagógico do 
curso e as orientações nacionais para formação em 
saúde (Diretrizes Curriculares Nacionais), o presente 
curso tem por objetivo qualificar docentes e 
preceptores do curso de Nutrição da UFMT no 
desenvolvimento de estratégias de ensino-
aprendizagem integradas às práticas/vivências do 
serviço, promovendo o desenvolvimento docente e 



de preceptores e garantindo a qualidade do Ensino 
de Nutrição na UFMT.  

 

 

TÍTULO:  OFICINA DE PRODUÇÃO DE TEXTOS

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: IE 

COORDENADOR: Rubia Helena Naspolini Coelho Yatsugafu - Docente 

 RESUMO: A produção de textos se constitui como algo 
cotidiano para pedagogos, seja nas práticas 
educativas realizadas no chão da escola, seja na 
produção de pesquisas. Este curso de extensão 
objetiva contribuir para o desenvolvimento da 
escrita dos alunos em processo de formação inicial, 
proporcionando espaços e tempos nos quais eles 
possam experimentar a produção de diversos tipos 
de texto, englobando formas de escrita livre, 
expressões próximas à literária e, finalmente, à 
científica.   Público Alvo: alunos da Graduação em 
Pedagogia  

 

 

TÍTULO:  CURSO: INFORMÁTICA BÁSICA

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: ICET / CUA 

COORDENADOR: Robson da Silva Lopes - Docente 

 RESUMO: O projeto  tem como objetivo ofertar cursos de 
informática básica para a comunidades externa a 
universidade.  

 

 

TÍTULO: SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

 FUNDAMENTAL  (I SEDUMAT )

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: ICEN/CUR 



COORDENADOR: Viviane Barros Maciel - Docente 

 RESUMO: O projeto de extensão vem viabilizar o diálogo entre 
Universidade e Escola a respeito do ensino e 
aprendizagem de matemática na Educação Básica, 
especialmente nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. O projeto busca alcançar como 
público-alvo professores que ensinam matemática 
na Educação Básica, sejam eles graduados ou ainda 
acadêmicos em matemática ou pedagogia e, 
também, estudantes do curso de pós-graduação em 
educação. Esta proposta busca também colaborar 
para a troca de experiências entre professores que 
ensinem matemática e professores especializados 
em diversos temas. Temas como a contribuição da 
história da educação matemática para formação de 
professores; resolução de problemas e ens ino de 
estatística; a utilização do livro didático; 
tecnologias no ensino de matemática; políticas 
públicas e educação matemática (pacto na 
educação); avaliação da aprendizagem em 
matemática, entre outros temas, serão foco das 
discussões. O projeto também terá espaço para 
oficinas de matemática, exposições de materiais e 
lançamentos de livros. A proposta se iniciou de uma 
vontade de discutir educação matemática para os 
anos iniciais na UFMT Rondonópolis, a partir de um 
diálogo entre professores dos cursos d e Pedagogia e 
Matemática, a fim de contemplar professores da 
educação básica que ensinam matemática nos anos 
iniciais, bem como futuros professores que poderão 
ensinar matemática nos anos inciais, sejam eles 
graduados em Pedagogia, ou Licenciados em 
Matemática.  

 

 

TÍTULO: JORNADA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM 

 PSIQUIATRIA

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: FM 

COORDENADOR: Maria Fernnanda Costa Marques Carvalho - Docente 

 RESUMO: O evento visa apresentar os aspectos gerais do 
atendimento de urgência e emergência em 
Psiquiatria, com palestras ministradas por 



palestrantes de grande conhecimento na área. O 
evento também contará com uma mesa redonda que 
debaterá o atendimento de urgência e emergência 
em Psiquiatria em Cuiabá, com uma encenação 
teatral sobre a contenção psiquiátrica.  

 

 

TÍTULO: CONPEDUC 2015 – “PESQUISA EM 

EDUCAÇÃO: A INTERDISCIPLINARIDADE EM 

 QUESTÃO'

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: ICHS/CUR 

COORDENADOR: Sílvia de Fátima Pilegi Rodrigues - Docente 

 RESUMO: O Congresso de Pesquisa em Educação 2015 
(CONPEduc 2015) é um evento organizado pelo 
Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEdu), 
que tem primado pela promoção e aumento de 
intercâmbio entre pesquisadores do Estado de Mato 
Grosso, da região Centro-Oeste e de outras regiões 
do país, bem como garantir a divulgação do 
conhecimento produzido em âmbito local, para que 
essa produção acadêmica obtenha visibilidade 
nacional. O Congresso, em sua sexta edição, terá 
como tema central a interdisciplinaridade, 
entrecruzado com as seguintes temáticas: 
alfabetização, educação de jovens e adultos, 
formação de professores e infância. A seleção do 
tema deveu-se, principalmente, à sua relevância e 
contemporaneidade, além dos desafios que se 
colocam no campo educacional, notadamente no 
interior das salas de aula e nas pesquisas na ár ea de 
Ciências Humanas e Sociais. O CONPEduc 2015 será 
organizado da seguinte forma: a) conferência de 
abertura; b) mesas redondas com pesquisadores 
nacionais e locais; c) comunicações orais; d) 
apresentação de pôsteres; e) lançamento de livros. 
O evento será aberto a todos os profissionais da 
Educação e estudantes de pós-graduação e 
graduação de universidades públicas e privadas, 
pois o CONPEduc está se consolidando como espaço 
acadêmico de reflexão sobre as políticas públicas e 
práticas educacionais, tanto em âmbito regional 
quanto nacional, e elevado o papel da UFMT e do 



Estado de Mato Grosso no circuito de pesquisa em 
Educação.  

 

 

TÍTULO:  CURSO DE ILUSTRAÇÃO CIENTÍFICA

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: ICNHS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Larissa Cavalheiro da Silva - Docente 

 RESUMO: O curso de Ilustração Científica tem como principal 
enfoque o uso de técnicas básicas de desenho 
(tradicional e digital) utilizando materiais 
convencionais de desenho (lápis, caneta e lápis de 
cores) e softwares especializados de desenho 
(Adobe Photoshop, Paint). Tais ferramentas têm 
como destino a produção de ilustrações aplicadas 
em práticas de campo, estudos, pesquisas e 
divulgações, nas áreas afins às Ciências Biológicas. 
O curso vai oferecido com prioridade para os alunos 
e pesquisadores relacionado ao Acervo Biológico da 
Amazônia Meridional (ABAM) na UFMT, Campus 
Sinop.  

 

 

TÍTULO: SEMIEDU 2015 EDUCAÇÃO E SEUS 

 SENTIDOS NO MUNDO DIGITAL

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: IE 

COORDENADOR: Kátia Morosov Alonso - Docente 

 RESUMO: O SemiEdu é um evento regular acadêmico-científico 
do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
UFMT que teve início no ano de 1992. Aberto a 
pesquisadores nacionais e internacionais, 
professores doutores, mestres e estudantes de 
graduação e pós-graduação de universidades 
públicas e privadas, assim como a estudantes e 
profissionais da educação. O evento reúne, ainda, 
profissionais liberais, artistas, sindicalistas, 
ambientalistas e militantes de movimentos sociais. 
A cada ano um dos grupos de pesquisa vinculados 



ao Programa de Pós-Graduação em 
Educação/IE/UFMT se responsabiliza por coordenar 
o evento, redundando na discussão de diferentes 
temas e focos relacionados ao campo da Educação. 
Além disso, o SemiEdu tem sido responsável pela 
divulgação e publicações de pesquisas, servindo 
como importante espaço de socialização de 
produção acadêmica da Região Centro-Oeste. Tanto 
é assim que a cada ano o evento experimenta o 
aumento da participação da comunidade mato-
grossense, brasileira e internacional. Conta com um 
público anual médio de 3 mil participantes, dentre 
eles estudantes, pesquisadores e docentes do 
ensino superior público e privado, bem como 
docentes das Redes Estadual e Municipal de Ensino. 
São apresentados anualmente, em média, 500 
trabalhos, o que lhe confere a condição de um dos 
principais incentivadores regionais da produção 
acadêmico-científica e o insere no cenário nacional 
dos eventos na área da Educação.  

 

 

TÍTULO:  ATELIE LIVRE - DESENHO E PINTURA

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: PROCEV 

COORDENADOR: Ageo  Luiz Bastos Villanova - Técnico Administrativo 

 RESUMO: Curso será oferecido pela Pro-reitoria de Cultura, 
Extensão e Vivência - Museu de Cultura e Arte 
Popular para atender público em geral interessado 
em aprender sobre a técnica de pintura a óleo. 
partir de uma parceria....    Curso de desenho e 
pintura no estilo e técnica japonesa baseado nas 
paisagens da natureza.    Este curso será conduzido 
com dois tipos de técnicas de pintura: tinta a óleo 
sobre tela e tinta acrílica sobre papel ou tela.  

 

 

TÍTULO: MATEMÁTICA FUNDAMENTAL ATRAVÉS DE 

JOGOS COMPUTACIONAIS BASEADOS EM 

 LITERATURA INFANTIL



MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: IEVG 

COORDENADOR: Sergio Jose da Silva - Docente 

 RESUMO: O presente projeto tem o objetivo de solidificar os 
conceitos  matemáticos de alunos do 1° ciclo do 
ensino fundamental a partir de  Jogos Matemáticos 
criados no computador baseados em contos  da 
literatura Infantil.     Considerando que nesta faixa 
etária educadores concordam que os conceitos 
matemáticos devem ser apresentados através de 
atividades práticas significativas e relacionadas a 
vida quotidiana das crianças. Neste sentido, as 
crianças podem explorar conceitos de matemática 
de forma prazerosa através de jogos no 
computador.  

 

 

TÍTULO: FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 

E A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS EM UMA 

PERSPECTIVA BILÍNGUE. (CÓPIA) 27-03-

 2015 (CÓPIA) 23-06-2015

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: CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES 

TÉCNICAS E INSTRUCIONAIS PARA A 

ELABORAÇÃO DE CURSOS EAD DO 

 TRIBUNAL DE CONTAS-MT

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: REITORIA 

COORDENADOR: Rosana Abutakka Vasconcelos dos Anjos - Técnico 

Administrativo 

 RESUMO: A presente proposta tem por objetivo desenvolver 
atividades técnicas/instrucionais para criação de 
cursos no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
- Moodle para capacitar agentes públicos externos e 
servidores do TCE/MT, pela modalidade EaD, 
promovendo o aprimoramento e desempenho 
profissional e gerencial no TCE/MT, bem da 
administração pública.  Tais ações, de caráter 
extensionista, são parte integrante do convênio 
TCE/UFMT, em especial da área EaD, e envolve a 
participação de docente, alunos e servidores 
técnicos da UFMT, bem como de colaboradores e 
servidores do TCE/MT.  

 

 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA 

PARA ATENDIMENTO DE CURSOS EAD DO 

 TRIBUNAL DE CONTAS /MT

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: REITORIA 

COORDENADOR: Jeison Gomes dos Santos - Técnico Administrativo 

 RESUMO: A presente proposta tem por objetivo criar e manter 
infraestrutura de Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem (AVAs)-Moodle para capacitar 



agentes públicos externos e servidores do TCE/MT, 
pela modalidade EaD, promovendo o 
aprimoramento e desempenho profissional e 
gerencial no TCE/MT, bem como da administração 
pública. Tais ações, de caráter extensionista, são 
parte integrante do convênio TCE/UFMT, em 
especial da área EaD, e envolve a participação de 
docente, alunos e servidores técnicos da UFMT, bem 
como de colaboradores e servidores do TCE/MT.  

 

 

TÍTULO: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 

 INOVADORA - PEC INOVA UFMT

MODALIDADE: Programa 

UNIDADE: Vice 

COORDENADOR: Antonio Carlos Trita - Técnico Administrativo 

 RESUMO: O terceiro milênio vislumbra um cenário de grandes 
mudanças e inovações nas organizações, 
ocasionadas com a crescente globalização dos 
negócios e a gradativa exposição à forte 
concorrência mundial, quando essas se preocupam 
mais intensamente com a qualidade, produtividade 
e a competitividade. Neste novo contexto, as 
pessoas deixam de ser o problema da empresa e 
passam a ser o parceiro principal do negócio, 
exigindo delas uma visão qualificada e inovadora 
para o trabalho corporativo.  Sendo assim, a Vice-
Reitoria, por meio do Escritório de Inovação 
Tecnológica - EIT, criou o PEC-INOVA-UFMT - 
Programa de Educação Continuada com foco na 
Inovação, que tem como objetivo principal oferecer 
ações de aprimoramento profissional, distribuídas 
em várias áreas do conhecimento, numa visão 
inovadora, atualizada e interdisciplinar,  no sentido 
de agregar um nível maior de competitividade, 
inovação e produtividade às organizações públicas e 
privadas.  A Universidade, em consonância com seu 
papel e suas atribuições, oferecerá a infraestrutura 
física disponível e indicará profissionais qualificados 
para realização dessas ações, sob a coordenação do 
EIT, no período de 2015 a 2018.  

 



 

TÍTULO: X SEMANA MATO-GROSSENSE DE MEDICINA 

 VETERINÁRIA - X SEMAVET

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: FAMEV 

COORDENADOR: Regina Celia Rodrigues da Paz - Docente 

 RESUMO: A X Semana Mato-grossense 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: PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA À 

 TERCEIRA IDADE - CURSOS LIVRES

MODALIDADE: Programa 

UNIDADE: SEGE / CUA 

COORDENADOR: Maria Claudino da Silva Brito - Docente 

 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: IX SEMANA ACADÊMICA DE ZOOTECNIA E I 

 WORKSHOP DE PECUÁRIA INTENSIVA



MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: ICAT/CUR 

COORDENADOR: Alessandro Borges Amorim - Docente 

 RESUMO: A Semana Acadêmica de Zootecnia e o I Workshop 
de Pecuária intensiva tem como objetivos de 
promover a atualização e integração dos 
estudantes, produtores  e profissionais na área da 
produção, reprodução, melhoramento genético em 
animais, sustentabilidade, sistemas integrados de 
produção agrícola e inovações na produção animal. 
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 24 horas e o Workshop 
de Pecuária Intensiva com duração de 6 horas.  

 

 

TÍTULO: FOMENTO À EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO 

 GROSSO

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: REITORIA 

COORDENADOR: Max Nunes Murtinho - Docente 

 RESUMO: Fornecer um suporte teórico e prático que promova 
efetivamente a excelência da gestão institucional do 
TCE, com resultados norteadores das ações de 
planejamento, correção e melhoria do processo de 
gestão nos controles interno e externo do TCE-MT. 
Para isso inclui-se fase preliminar a execução das 
atividades constituindo-se por oficinas de trabalho 
entre as equipes técnicas e administrativas das 
instituições envolvidas; treinamentos; constituição 
da comissão de acompanhamento e elaboração de 
procedimentos de conduta para a melhor gestão das 
atividades. Objetivando melhorar a qualidade dos 
serviços prestados aos fiscalizados; Contribuir para 
a melhoria do desempenho da administração 
pública; Aprimorar a gestão do TCE visando a 
excelência; Aprimorar o desempenho profissional e 
gerencial; Promover a valorização e o 
reconhecimento dos servidores e Melhorar o clima 



organizacional.  

 

 

TÍTULO: OFICINA DE PROBABILIDADES E SUAS 

 APLICAÇÕES (CÓPIA) 10-07-2015

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 qu e abordem 
recursos didáticos computacionais.  

 

 

TÍTULO: CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS USANDO 

 GEOGEBRA

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: IEVG 

COORDENADOR: Daniel Carlos Leite - Docente 

 RESUMO: Pretendemos abordar alguns conceitos e 
propriedades sobre geometria plana a parti r de 
construções geométricas com um enfoque 
atualizado, ou seja, usando o software livre 
GeoGebra.  

 

 



TÍTULO:  CURSOS DE LÍNGUA ESPANHOLA

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: Lucy Miranda do Nascimento - 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:  PROJETO DE LÍNGUA INGLESA 2015/2

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: PROJETO DE MÚSICA - PROGRAMA DE 

 EXTENSÃO DO IL 2015/2

MODALIDADE: Projeto 



UNIDADE: IL 

COORDENADOR: Eda do Carmo Pereira - Docente 

 RESUMO: Conjunto de oito opções de cursos desenvolvidos 
para jovens e adultos, com turmas com 60 horas, 
distribuídas ao longo de um semestre letivo: 
Teclado Iniciante, Violão Iniciante, Técnica Vocal 
Iniciante ,  Piano Iniciante, Violino Iniciante,  
Percussão, Viola Caipira e Iniciação Musical para 
surdos.  

 

 

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: 2ª MOSTRA ACADÊMICA DE ESTUDOS DE 

 LIBRAS NA 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 sujeitos 
visuais. 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 ano de 2015.  

 

 

TÍTULO:  ESTUDOS DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS

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: COPEL - I COLÓQUIO DE PESQUISADORES E 

ESTUDANTES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 COMO L2 POR SUJEITOS VISUAIS (SURDOS)

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: Anderson Simão Duarte - Docente 

 RESUMO: Encontro regional de todos os pesquisadores, 
estudantes e sujeitos visuais para compartilharem 
experiências e saberes no processo de 
aprendizagem da Língua Portuguesa como L2 pelo 
sujeito visual (surdo).  

 

 

TÍTULO: V SEMANA CIENTIFICA DO CAMPUS 

 UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: PROCEV 

COORDENADOR: Maria Fernanda Spegiorin Salla Brune - Docente 



 RESUMO: A V 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 
exige responsabilidade para que o individuo, ainda 
jovem, faça a opção por um curso universitário. 
Assim, as informações sobre as carreiras e sobre os 
cursos universitários são fundamentais para 
embasar essa decisão e facilitar a escolha desses 
jovens. 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 são 
desenvolvidos junto à comunidade, e esse é o 
momento em que eles serão 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 a comunidade em geral.  

 

 

TÍTULO: PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA 

 IDADE CERTA (CÓPIA) 05-08-2015

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. No ano de 2015, 
ainda, haverá um investimento nas outras áreas do 
conhecimento numa perspectiva interdisciplinar. 
Esta IES, como agente formadora responsável pela 
formação de um grande número dos profissionais 
docentes que atuam no sistema de educação d e 
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 terá o total de 100 horas,  distribuídas em: 
Formação inicial: 24 horas; Acompanhamento: 2 
seminários, com 24 horas cada, dedicados à 
conteúdos interdisciplinares relacionados à 
alfabetização;1 Seminário municipal com 12 horas e 
o Seminário de encerramento: 16 horas. Atividades 
indiretas: 12 horas; 2) O curso para os Professores 
Alfabetizadores (cursistas), ministrado pelos 
orientadores de estudo nos municípios, terá 80 
horas, assim distribuídas: Seminário inicial: 08 
horas; cinco encontros de 8 horas; Seminário final: 
12 horas; Outras atividades: 20 horas  3) Para os 
coordenadores locais o curso será desenvolvido em 
dois encontros de 16 horas. Além do curso 
presencial, a UFMT fará o acompanhamento dos 
orientadores de estudos e seus cursistas 
(professores alfabetizadores), durante o curso, 
tarefa a cargo, em especial, dos formadores.  

 

 

TÍTULO: DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DE ASTRONOMIA 

 EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICNHS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Yuri Alexandrovish Barbosa - Docente 

 RESUMO: O estudo da Astronomia remontam desde a 
antiguidade e foi de vital importância para o 
desenvolvimento das sociedades. Hoje continuam 
despertando interesse, fazendo parte do imaginário 
humano. Associado a esses fatores, temos, muitas 



vezes, devido as diversas dificuldades enfrentadas 
pelas escolas públicas de ensino básico, há uma 
carência no quesito divulgação científica, o qual não 
é contemplada nem em seu projeto pedagógico. 
Procurando suprir essas dificuldades, o curso de 
Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática 
(LCNM) da UFMT/Sinop, alicerçado na 
interdisciplinaridade, apresenta em seu Projeto 
Pedagógico de Curso (PPC) um eixo temático 
denominado: Terra e Universo, no qual são 
desenvolvidas as disciplinas de Cosmologia, 
Matemática - Terra e Universo, Geometria, Modelos 
Teóricos das Ciências Naturais e Matemática, 
Trigonometria, Estrutura Físico-Química da Terra, 
Biomas, Filosofia, entre outras. E é justamente 
associado à proposta do curso que esse projeto de 
extensão tem como objetivos: contribuir para a 
divulgação e popularização da ciência através da 
Astronomia, proporcionando a melhoria do ensino 
pelo meio da capacitação teórico-metodológica de 
professores e alunos da educação básica. Além 
disto, destacamos a importância do projeto por ter 
um caráter inovador, uma vez que a região é 
distante dos grandes centros de pesquisa e não 
dispõe de propostas para a popularização da 
Astronomia nesta parte do país.  

 

 

TÍTULO: II COLÓQUIO DE CIÊNCIAS NATURAIS: A 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

PARA O SÉCULO XXI NO CONTEXTO DA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE E 

 AMBIENTE (CTSA) (CÓPIA) 27-08-2015

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: ICNHS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Simone Simionato dos Santos Laier - Docente 

 RESUMO: O II Colóquio de Ciências Naturais: A Educação em 
Ciências e Matemática para o Século XXI no 
contexto da formação de professores para a Ciência, 
Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), visa 



propiciar espaços para a discussão, interação e 
socialização de processos científicos, tecnológicos, 
educacionais, culturais, econômicos e sociais 
decorrentes das discussões de Ciência, Tecnologia, 
Sociedade e Ambiente (CTSA), bem como 
impulsionar a atividade Científica e a Educação 
Científica pautada nas tensões e possibilidades para 
a formação de professores, de modo a:  I - Discutir 
os conceitos de desenvolvimento Ciência, 
Tecnologia, Sociedade e Ambiente; nas principais 
objeções.  II- Perceber o potencial espaço formativo 
docente para a aprendizagem neste contexto de 
CTSA, inserido na região amazônica;  III - Propiciar a 
interação entre pesquisadores das áreas de 
Ciências, Física, Matemática, Química, Educação e 
outras áreas afins, com a finalidade de discutir 
trabalhos de pesquisa recentes e tratar de temas de 
interesse do evento.  A inovação, produção e 
socialização/popularização do conhecimento se 
torna imprescindível para o contexto social e 
econômico em que vivemos, e portanto, as 
instituições que atuam na formação inicial e 
continuada de professores não podem deixar de 
refletir, discutir e implementar em suas práticas a 
inter-relação estabelecida entre CTSA e 
profissionalização docente; tornando-se um 
momento importante de reflexão-ação-reflexão 
para termos a visão ampliada sobre 
desenvolvimento CTSA, bem como a percepção do 
papel e importância do Curso de Ciências Naturais e 
Matemática e suas habilitações, para a região norte 
do Mato Grosso; que oferece um quadro de 
formação em Educação em Ciências e Matemática.  

 

 

TÍTULO: INSERÇÃO DA ENGENHARIA ELÉTRICA NO 

ENSINO MÉDIO - ESCOLA ESTADUAL LA 

SALLE E ESCOLA ESTADUAL CORONEL PAES 

 DE BARROS

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 La Salle, em 
Rondonópolis e, da Escola Estadual Coronel Antônio 
Paes de Barros, em Barão de Melgaço. 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:  XIXSEMANA DA MATEMÁTICA

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: ICEN/CUR 

COORDENADOR: Joelma Ananias de Oliveira - Docente 

 RESUMO: Com a finalidade de complementação de 
conhecimento da comunidade universitária e, 
principalmente de profissionais da educação básica, 
a XIX SEMANA DA MATEMÁTICA, tem um uma 
proposta de integração de conhecimentos sobre 
educação e pesquisa, e a interface destas com 
outros cursos de graduação da UFMT - Campus 
Universitário de Rondonópolis, dentre eles os cursos 
de: Sistemas de Informação; Pedagogia, Engenharia 
Agrícola e Ambiental e Engenharia Mecânica. O 
evento se organizará em torno de atividades n as 
seguintes modalidades: palestras; oficinas; 
minicursos; mesas redondas; comunicações orais e 
pôsteres; proporcionando aos acadêmicos e a 
comunidade em geral o contato com diversas áreas 
da Matemática e Ciências, abordando temas como: 
Educação; Tecnologia de Informação e Ensino de 
Ciências e Matemática; bem como a pesquisa ou 
estudo em áreas específicas. Essa diversificação do 
conhecimento nesta área temática se justifica pela 
necessidade da formação de profissionais aptos 
para o bom desenvolvimento da educação básica e 
‘cultura científica’ na região sul -mato-grossense. Os 
convidados conferencistas e palestrantes são 



docentes de outras universidades/instituições 
nacionais de ensino e pesquisa, oferecendo assim 
uma rica oportunidade de intercâmbio de 
experiências.  

 

 

TÍTULO: CURSO DE PERCUSSÃO NO DEPARTAMENTO 

 DE ARTES DA UFMT

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: Jose Augusto Duarte Lacerda - Docente 

 RESUMO: Este curso visa proporcionar conhecimento dos 
instrumentos de percussão através do ensino 
técnico e prático dos instrumentos que compõem 
esta família. A ação se dará via aulas individuais de 
percussão e prática de grupo e, onde os 
participantes executarão repertório da música de 
concerto contemporânea ocidental.    Os 
desenvolvimentos técnico e de repertór io são 
portanto o principal foco desta ação.    
Eventualmente, como parte do processo de 
aprendizado, serão realizados recitais públicos dos 
alunos.    O público-alvo abrange membros do corpo 
discente, de quaisquer departamentos, e membros 
da comunidade não-acadêmica.  

 

 

TÍTULO: I SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

 ALIMENTOS

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: FANUT 

COORDENADOR: Luciana Kimie Savay da Silva - Docente 

 RESUMO: O curso de Graduação em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos da Faculdade de Nutrição (FANUT), da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), 
Campus de Cuiabá, promoverá entre os dias 10 e 12 
de dezembro de 2015, a I Semana de Ciência e 
Tecnologia de Alimentos (I SeCiTA). O evento será 
organizado por professores e alunos do curso de 



Ciência e Tecnologia de Alimentos da Faculdade de 
Nutrição-UFMT, e seu objetivo será divulgar o 
conhecimento técnico-científico produzido nos 
diversos campos da ciência e tecnologia de 
alimentos, promovendo a atualização de estudantes 
e profissionais dessa área. Será um momento rico de 
troca de experiências e aperfeiçoamento sob 
múltiplos olhares. As palestras terão como foco a 
questão da inovação e empreendedorismo na 
indústria de alimentos e serviços de alimentação, e 
também questões relacionadas a fraude de 
alimentos e direitos do consumidor. Além disso, o 
evento contará com minicursos de caráter teórico -
prático, cujo objetivo será relacionar a teoria e a 
prática de temas voltados a área de ciência e 
tecnologia de alimentos e bebidas.  

 

 

TÍTULO: I MINASGEO - SEMINÁRIO ENTRE 

 ENGENHARIA DE MINAS E GEOLOGIA

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: IEVG 

COORDENADOR: Caiubi Emanuel Souza Kuhn - Docente 

 RESUMO: O I MINASGEO será um seminário de realização 
anual entre a engenharia de minas e geologia da 
UFMT. O evento constará de palestras sobre temas 
relacionados à geociências; mineração; 
geoprocessamento; legislação ambiental; legislação 
mineral e mercado de trabalho. Além disso serão 
realizadas oficinas sobre temas de grande afinidade 
com a  atuação profissional de engenheiros de 
minas e geólogos.   Este espaço busca a integração 
entre a comunidade acadêmica de ambos os cursos 
e áreas afins e as empresas da região. Além disso, 
oportunizar aos estudantes do Ensino Médio obter 
conhecimento acerca das áreas de atuação desses 
cursos, visando aumentar a divulgação destes e 
apresentar o potencial da área para atuação no 
estado de Mato Grosso.  

 

 



TÍTULO: PROGRAMA DE FORMAÇÃO DOCENTE EM 

DANÇA E GINÁSTICA (DAGIN-UFMT/CUA) 

(CÓPIA) 04-03-2013 (CÓPIA) 11-03-2013 

 (CÓPIA) 15-02-2014 (CÓPIA) 10-02-2015

MODALIDADE: Programa 

UNIDADE: ICBS / CUA 

COORDENADOR: Minéia Carvalho Rodrigues - Docente 

 RESUMO: O Programa DAGIN tem como objetivo oferecer 
aos/às acadêmicos/as e profissionais de diversas 
áreas de conhecimento a possibilidade de formação 
e atuação docente nos campos da dança e da 
ginástica. Outro foco relevante é de 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 – Grupo 
Gímnico De Pernas Para o Ar; e o Projeto Ensinando 
Ginástica  Geral – vivência da docência em 
atividades gimnicas para crianças e adolescentes. 
Além dos projetos que o compõem, outras ações 
tem sido desenvolvidas e em caráter contínuo 
vinculadas ao DaGin, como, por exemplo, o Festival 
DaGin que promove um significativo encontro da 
cultura da dança e da ginástica em nossa região.  

 

 

TÍTULO: FORMAÇÃO CRÍTICA E ACADÊMICA NAS 

 ENGENHARIAS

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: IEVG 

COORDENADOR: Perla Haydee da Silva - Docente 

 RESUMO: Este projeto visa propor uma forma de pensar o 
ensino de Língua Estrangeira (LE) que diverge das 



metodologias e concepções acerca  do ensino de 
língua utilizadas até os nossos dias, metodologias 
estas baseadas em posturas tradicionais e 
estruturalistas com respeito à  linguagem, que 
concebem a língua como código e que preconizam o 
ensino da forma. Tal ensino tem se demonstrado 
desestimulante,  excludente e não tem conduzido à 
formação de uma consciência crítica por parte do 
aprendiz. A presente pesquisa não visa propor uma  
metodologia, mas uma mudança de postura. Através 
da propositura de um curso de Inglês Acadêmico 
para alunos dos cursos de  Engenharia da UFMT 
campus VG com atividades de viés crítico, aventa a 
possibilidade de uma proposta de ensino de tal 
modalidade de  inglês, embasada nos pressupostos 
do Letramento Crítico, que contribua para um 
ensino de línguas significativo, inclusivo, dinâmico, 
que  preconize a construção de sentidos. Dentro de 
tal concepção, a língua é vista como discurso e o 
ensino vai além da mera repetição de  vocabulários 
e formas gramaticais vazios e desprovidos de 
sentido, mas envolve o questionamento de relações 
de poder, valores,  ideologias e práticas sociais, com 
vias à formação de alunos dotados de uma 
consciência crítica e uma postura transformadora de 
sua  realidade.  

 

 

TÍTULO: II COLÓQUIO INTERNACIONAL DE 

 EPISTEMOLOGIA ANALÍTICA

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: ICHS 

COORDENADOR: Tiegüe Vieira Rodrigues - Docente 

 RESUMO: O 2° Colóquio Internacional de Epistemologia 
Analítica é um evento internacional concebido de 
forma itinerante, isto é, a cada edição é realizado 
em uma universidade diferente propiciando uma 
maior interação entre os pesquisadores, estudantes 
e a comunidade. O foco principal do Colóquio é 
discutir as questões centrais presentes na agenda 
Filosófica atual sobre Epistemologia, ou Teoria do 
Conhecimento, especialmente motivando e 
avançando o debate e a publicação em nível 



nacional, que ainda é incipiente. O evento consistirá 
em um conjunto de conferências, palestras, 
comunicações que serão seguidas de profícuo e 
intenso debate por parte dos pesquisadores de 
epistemologia analítica do Brasil e do exterior, bem 
como por parte dos demais participantes. Nesta 
oportunidade, o evento será promovido pelo 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia da 
Universidade Federal de Mato Grosso em conjunto 
com os seguintes grupos de pesquisa: Grupo de 
Pesquisa Epistemologia Analítica (CNPq);Grupo de 
Pesquisa Epistemologia Social (CNPq) e o Grupo de 
Pesquisa Epistemologia e Informação (CNPq). O 
colóquio será realizado de 09 a 11 de Novembro de 
2015 na Universidade Federal de Mato Grosso, na 
cidade de Cuiabá, MT, e congregará pesquisadores 
de várias universidades brasileiras e pesquisadores 
da Argentina, do Reino Unido, dos EUA e do México. 
O site atual do evento é : 
https://coloquioepistemologiaanaliticabrasil.wordp
ress.com/about/  

 

 

TÍTULO:  NOTAS DE CÁLCULO DIFERENCIAL

MODALIDADE: Produto 

UNIDADE: IEVG 

COORDENADOR: André Ventura Henriques dos Santos - Docente 

 RESUMO: Abordaremos conceitos de Cálculo Diferencial de 
forma ingênua, sem excessos de formalismos ou 
generalizações. O enfoque será nas ideias básicas e 
nos problemas construtores do Cálculo Diferencial.  

 

 

TÍTULO: LIBRAS PARA DOCENTES COMO SEGUNDA 

 LÍNGUA (L2)

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: Cláudio Alves Benassi - Docente 

 RESUMO: Curso de capacitação de Libras como L2, de 



docentes da Universidade Federal de Mato Grosso 
que atuam no curso de Letras, com objetivo de 
desenvolver habilidades linguísticas básicas, 
visando a interação com sujeitos visuais.  

 

 

TÍTULO:  CÍRCULO DE ESTUDOS DE ELIS (CEELIS)

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: Cláudio Alves Benassi - Docente 

 RESUMO: O CEELiS (Círculo de Estudos de Escritas das Línguas 
de Sinais) é um grupo de estudos que está a 
aproximadamente cinco meses se reunindo para 
estudos de ELiS - práticas de escrita e leitura, além 
da aplicação da ELiS na vida acadêmica do 
visossinalizante - e visa com essa mostra, divulgar 
os resultados preliminares do grupo.  

 

 

TÍTULO: EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL, PATRIMONIAL 

E TURISTICA EM COMUNIDADES 

TRADICIONAIS DO PANTANAL 

MATOGROSSENSE: MIMOSO (SANTO 

ANTONIO DO LEVERGER) E CAPÃO VERDE 

 (POCONÉ).

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICHS 

COORDENADOR: Onélia Carmem Rossetto - Docente 

 RESUMO: O presente projeto tem como objetivos gerais 
Ampliar os saberes dos moradores de Mimoso 
(Santo Antônio do Leverger) e de Capão  Verde 
(Poconé) como elementos que, devidamente 
trabalhados, possam gerar renda e melhoria da 
qualidade de vida para as comunidades; Inventariar 
o conhecimento relacionado aos usos tradicionais, 
locais e potenciais associados à sociobiodiversidade, 
elencando oportunidades de geração de renda e 
melhoria da qualidade de vida;Disponibilizar 



ferramentas que permitam subsidiar o Estado e 
instituições gestoras a aplicar o conhecimento 
gerado nos diagnósticos e pesquisas como 
referencias no planejamento e na proposição de 
políticas públicas. Assim, através dos pressuposto s 
da pesquisa social e de metodologias participativas, 
elaborará o Diagnóstico Socioeconômico das 
Comunidades  que será disponibilizado aos gestores 
públicos e demais interessados   com vistas a  
subsidiar as políticas públicas por meio de diretrizes 
e criação de cenários de acordo com os resultados 
apontados pelos produtos obtidos no Projeto.  

 

 

TÍTULO: CONSTRUINDO CONEXÕES: FUNDAMENTOS 

TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA PRÁTICA 

 PROFISSIONAL

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICHS 

COORDENADOR: Eva Emilia Freire do Nascimento Azevedo. - Docente 

 RESUMO: O Estágio Supervisionado é compreendido como 
atividade curricular obrigatória, que acontece 
mediante a entrada do/a discente no espaço 
socioinstitucional, com vistas a capacitá-lo para o 
exercício profissional.   A realização do estágio 
pressupõe que, além do cumprimento da carga 
horária, sejam realizadas algumas atividades como 
Análise Institucional, utilização de Diário de Campo, 
Realização de Projeto de Intervenção e de Pesquisa. 
No sentido de contribuir com o debate sobre a 
importância desses elementos no processo de 
formação profissional, surgiu o Projeto 
'CONSTRUINDO CONEXÕES: fundamentos teóricos 
metodológicos da prática profissional', que será 
realizado com supervisores de campo (Assistentes 
Sociais), supervisores acadêmicos (docentes) e 
estagiários,  por meio de 02 Rodas de Conversa, com 
04 horas de duração (cada).  

 

 



TÍTULO: HISTÓRIA E CULTURA DO POVO BORORO NA 

BAIXADA CUIABANA: CONTRIBUIÇÃO DA LEI 

 11.645/08 NAS ESCOLAS DE CUIABÁ-MT

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: FEF 

COORDENADOR: Beleni Salete Grando - Docente 

 RESUMO: Tendo por referência experiências anteriores sobre 
a história e cultura mato-grossense, e sobre a 
diversidade étnica e cultural do estado, em 2013 
realizamos pela primeira formação sobre as 
histórias e culturas indígenas com o CEFAPRO, 
quando da presença dos indígenas  nos Jogos dos 
Povos Indígenas em Cuiabá. Em 2015, o foco é a 
implementação da Lei 11.645/08 com a delimitação 
da história e da cultura do Povo Bororo, 
considerando que o município tem sua história 
articulada ao processo de desocupação de seus 
antigos territórios.  A proposta visa contribuir para 
a compreensão das identidades que constituem o 
jeito de ser e viver cuiabano, característico da 
identidade tradicional mato-grossense numa 
perspectiva intercultural. Nesse trabalho buscamos 
possibilitar aos professores e alunos o 
reconhecimento e a valorização das diversas formas 
de viver, que esbarra na cultura autoritária e 
etnocêntrica que nos produziu como pessoa, 
inclusive pela educação escolar. A proposta de 
formação de professores e professoras da Educação 
Básica é uma das ações que pode contribuir para 
reescrever os conteúdos e práticas pedagógicas e de 
fato incluir os saberes e práticas interculturais que 
implantam no cotidiano a Lei 11.645/08. O projeto 
ainda possibilitará à equipe de trabalho a 
problematização da aplicação da Lei 11.645/08 com 
os acadêmicos da pós-graduação em Educação –  
mestrandos e pós-doutoranda – que constituem o 
grupo de pesquisa que assume a formação e nisso 
refletir suas próprias práticas pedagógicas como 
professores e qualificar seus projetos de pesquisa 
que têm relação com o tema em estudo no curso 
proposto pela orientadora.  

 

 



TÍTULO: III 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 III 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. Trata-se de uma  
atividade realizada em conjunto com o PIBID 
Sociologia/Ciências  Sociais, tentando ampliar as 
parcerias do Curso de Licenciatura com  os diversos 
centros de formação docente e de investigação. 
Neste III  Ciclo, contamos com a presença de 
professores da rede estadual de  ensino de Mato 
Grosso e do Instituto Federal de Mato Grosso.  

 

 

TÍTULO: X ENCONTRO SOBRE ECONOMIA MATO-

GROSSENSE - LUTAS E CONQUISTAS DA 

FACULDADE DE ECONOMIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

 (1965-2015).

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: FE 

COORDENADOR: Hermilia Maria Figueiredo Latorraca Ferreira - 

Docente 

 RESUMO: Realização do X Encontro sobre Economia 
Matogrossense, com o tema 'Lutas e Conquistas da 
Faculdade de Economia da Universidade Federal de 
Mato Grosso (1965-2015)' evento anual promovido 
pela Faculdade de Economia, nes ano comemorando 
o aniversário de 50 anos da Faculdade.  

 



 

TÍTULO: V MOSTRA DO COEDUC  - POLÍTICAS 

 PÚBLICAS E POVOS INDÍGENAS

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: FEF 

COORDENADOR: Beleni Salete Grando - Docente 

 RESUMO: O COEDUC - grupo de pesquisa Corpo, Educação e 
Cultura, criado em 2005 com o objetivo de 
contribuir para a formação de professores em Mato 
Grosso, tem como foco de estudos e intervenção 
pedagógica as práticas corporais que marcam as 
identidades dos mato-grossenses. A diversidade 
étnica e cultural presente na realidade social nesse 
espaço-tempo do centro geodésico da América do 
Sul faz desse contexto um campo rico de 
aprendizagens e de leitura crítica das educações 
inscritas nos corpos.   Partimos do pressuposto de 
que no corpo, desde antes do nascimento, cada 
pessoa vai sendo educada para ocupar ou não 
espaços sociais que vão sendo tecidos pela cultura, 
resultante das relações sociais marcadas pela idade, 
sexo, religião, grupo familiar, etnia-raça, condições 
econômicas, de habitação, nível de escolaridade, 
entre outros marcadores sociais de identidade.   Em 
nossos estudos, o corpo se educa nas relações 
sociais mediadas pela cultura,e é a partir dele que 
buscamos compreender os processos educativos e 
formativos dos grupos sociais autóctones, buscando 
evidenciar os contextos conflitivos e de fronteiras 
que constituem a realidade socioeconômica e 
cultural do lugar.  Em 2015, para finalizarmos os 
projetos, estamos realizando a V Mostra Acadêmica 
e Cultural do COEDUC que vem apresentar os 
resultados de dois projetos relevantes de seus 
estudos: Projeto Políticas de Esportes e Lazer para 
os Povos Indígenas do Brasil (Ministério do 
Esporte); Projeto História e Cultura do Povo Bororo 
na baixada cuiabana: contribuição à Lei 11.645/08 
nas escolas de Cuiabá-MT (SEDUC/CEFAPRO-
Cuiabá/MT).  

 

 



TÍTULO: APERFEIÇOAMENTO EM PSICOLOGIA 

 CLÍNICA VI

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. Serão 
ofertadas até 24 vagas, distribuídas em quatro 
abordagens teóricas, a saber: (1) Psicanálise, com 
até 08 vagas; (2) Psicologia Humanista/Abordagem 
Centrada na Pessoa, com até 08 vagas; (3) 
Abordagem Sócio-histórica, com até oito vagas; (4) 
Terapia Analítico Comportamental, com até 08 
vagas para o campus de Rondonópolis . 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 Serviço de Psicologia 
Aplicada, prédio da Coordenação de Assistência e 
Benefício ao Servidor – CABES/UFMT, em 
consultório na Saúde Ocupacional e/ou 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 qu atro 
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: SEMANA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO 



DAS ENGENHARIAS DE VÁRZEA GRANDE 

 (CÓPIA) 23-11-2015

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: IEVG 

COORDENADOR: Sandra Jung de Mattos - Técnico Administrativo 

 RESUMO: A Semana Pedagógica das Engenharias de Várzea 
Grande propõe um espaço de socialização, discussão 
e planejamento enfocando o Projeto Pedagógico do 
Curso e Plano de Ensino. Não deixando de levantar 
questões importantes didáticos e metodológicas 
para envolver os docentes no processo de ensino e 
aprendizagem dos cursos. Além de buscar 
problematizar o perfil dos discentes para 
diagnóstico da realidade, metologia do ensino 
superior, finalidades do ensino superior e avaliação 
do ensino e aprendizagem.  Oportuniza os docentes 
participantes do evento com palestras e rodas de 
conversa sobre as ações do Centro Universitário de 
Várzea Grande.  

 


