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TÍTULO: ESPAÇOS GEOGRÁFICOS DE LEITURA E 
INFORMAÇÃO INTEGRADOS A PRESERVAÇÃO 
DO MEIO AMBIENTE 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

CUA 

COORDENADOR: CARLINE BIASOLI TRENTIN 

RESUMO: O presente projeto visa a integração da 

universidade com a comunidade, através de ações 

de caráter social, artístico e educativo. O mesmo é 

relevante no que diz respeito ao ambiente e a 

sociedade, pela inclusão social e cultural da 

sociedade através da criação de pontos geográficos 

de leitura, associados a práticas de preservação do 

meio ambiente. Os espaços de leitura e informação 

visam atender regiões de grande circulação de 

pessoas, e objetivam suprir necessidades de 

informação, cultura e lazer dos grupos sociais ali 

existentes. Espera-se com este projeto promover a 

conscientização e preservação do Meio Ambiente 

aliado à inclusão social e cultural da sociedade, a 

partir de uma ação incentivo a leitura e de educação 

ambiental.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: POLUIÇÃO ZERO: PROJETO DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL COLETA SELETIVA DE PILHAS E 
BATERIAS DE CELULARES 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

CUA 

COORDENADOR: EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS 

RESUMO: Quando se fala de preservação do meio ambiente e 

preciso despertar nos educandos e 

consequentemente na comunidade, a reflexão para 

uma ação, prática, mudança de postura e hábitos, 

principalmente, que permitam viver numa relação 

construtiva consigo mesmo e com o seu meio, 

preocupando-se ainda com as questões culturais, 

buscando, sobretudo a transformação de atitudes 

que remetam à proteção e à valorização do meio 

ambiente. Este trabalho tem como objetivo principal 

realizar a coleta seletiva de pilhas e baterias usadas 

nas cidades de Aragarças-GO, Pontal do Araguaia-

MT, Barra do Garças-MT. A metodologia será 

pautada na distribuição de garrafas pet de 2 litros 

devidamente preparadas e personalizadas para a 

coleta seletiva de pilhas e baterias de celulares 

usadas nas unidades de ensino fundamental, médio, 

técnico e superior do estado, município, e da rede 

privada. Também serão criados vários outros 

ecopontos em supermercados, mercearias, 

papelarias, livrarias, lojas e em pontos estratégicos 

importantes. Dessa forma no momento do 

cadastramento dos ecopontos será identificada  

uma pessoa responsável pelo coletor. Com isso no 

final de cada mês será realizada uma visita em 

todos os ecopontos para se realizar a coleta das 

pilhas e baterias entregues pela comunidade nos  

ecopontos. Posteriormente,será feita uma triagem, 

contagem, pesagem e identificação. Assim as  pilhas 

e baterias de celulares usadas serão enviadas via 



transportadora para os fabricantes. Como meio de 

avaliação no final do projeto serão contabilizadas 

as quantidades totais de pilhas e baterias de 

celulares usadas arrecadadas durante o referido ano 

de desenvolvimento do projeto.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: A SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL NA UFMT 
ARAGUAIA 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Exatas e da Terra 

CUA 

COORDENADOR: DANIEL DA SILVEIRA GUIMARAES 

RESUMO: Uma forma de se abordar os problemas gerados 

pelos Resíduos Sólidos (RS) é, através de atividades 

de Educação Ambiental, trabalhar os princípios dos 

7 Rs: repensar, reduzir, reutilizar, reciclar, 

reaproveitar, recuperar e recusar.   A falta de 

sensibilização e de adoção desses princípios nos leva 

a um desperdício generalizado, pois além dos 

impactos ambientais teremos minimização da vida 

útil dos lixões, aterros controlados e sanitários, o 

não aproveitamento de materiais recicláveis como 

gerador de renda e os altos gastos com a saúde 

pública para sanar doenças diretamente ou 

indiretamente relacionadas com o descarte indevido 

dos RS.   Há vários desafios no trabalho da 

sensibilização ambiental de nossa sociedade. Uma 

solução é a sensibilização na base futura dessa, e 

em sua maioria pertencente às academias. Sob essa 

ótica de reflexão, um grupo de professores e alunos 

do Campus Universitário do Araguaia (CUA) 

propõem nesse projeto que, em sua primeira fase, se 

comprometa com a sensibilização ambiental dos 

membros do CUA, através de palestras, cartilhas, 

vídeos e eventos culturais sobre a problemática dos 

RS, incentivo ao uso da caneca no Restaurante 

Universitário (RU) e contribuição na comercialização 

dessas pelo Diretório central dos estudantes (DCE), 

entrega de mapas de postos de entrega voluntária 

(Ecopontos), além de disponibilizar lixeiras especiais 

no CUA para o descarte ideal dos RS recicláveis.   

Tais iniciativas trarão, além dos ganhos ambientais, 

ganhos na economia de nossa universidade, como 



diminuição das despesas com copos descartáveis, 

energia elétrica e limpeza do campus, ganhos na 

saúde e no desempenho intelectual dos membros da 

universidade por ingerir mais água, e mais 

importantes ainda, ganhos ideológicos culturais com 

membros mais conscientes, coletivos e mais 

responsáveis. Sobretudo, um maior impacto do 

projeto ocorrerá em sua segunda fase, com o efeito 

multiplicador que ocorrerá via professores e 

estudantes das licenciaturas, por meio de atuação 

em escolas de ensino básico da região.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: OFICINA DE BENEFICIAMENTO E GERMINAÇÃO 
DE SEMENTES DE ESPÉCIES DE CERRADO 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 

CUA 

COORDENADOR: MARYLAND SANCHEZ LACERDA PEDRONI 

RESUMO: Muitas espécies de plantas iniciam seu ciclo de vida 

a partir de sementes. Normalmente as sementes se 

espalham no ambiente com a ajuda de animais, 

vento e até mesmo água. Quando caem no solo, em 

locais adequados, podem ficar dormentes ou iniciar, 

após as primeiras chuvas, um processo chamado 

germinação. A Germinação é uma etapa do ciclo de 

vida da planta que requer vários fatores e condições 

como substrato, temperatura, umidade e 

luminosidade adequadas. Como há muita variação 

na capacidade germinativa das diferentes espécies, 

diferentes e adequadas técnicas podem garantir o 

sucesso da germinação e a produção de mudas. O 

objetivo principal desse projeto será capacitar as 

pessoas interessadas no preparo do substrato e no 

beneficiamento de sementes para a adequ ada 

germinação e produção de mudas. Lotes de 

sementes, dependendo da espécie, receberão 

tratamentos diferenciados como escarificação 

mecanica; punção, pré-embebição. Em seguida o 

substrato será preparado pelos participantes da 

oficina misturando terra preta e areia fina na 

proporção de meio a meio. Após o enchimento dos 

sacos de muda (2 litros) com o substrato misturado, 

as sementes serão semeadas e regadas e 

acomodadas na casa de vegetação do Campus do 

Pontal. Todos os sacos semeados deverão ser 

regados diariamente até a germinação e 

crescimento e consequente formação das mudas. 

Espera-se, numa primeira etapa, a produção de 1000 



mudas de pelo menos 10 espécies arbóreas do 

cerrado  

 

 

 


