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TÍTULO: MUSEU ITINERANTE DA FLORA E FAUNA DA AMAZÔNIA MATO-GROSSENSE 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICNHS/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: LARISSA CAVALHEIRO DA SILVA - DOCENTE 

RESUMO: O projeto realizará atividades interdiciplinares com o intuito de 
realizar a integração da Universidade com a comunidade através da 
realização de exposições da flora e fauna da Amazônia Mato-
Grossense para as escolas municipais, estaduais e particulares (se 
houver vagas disponíveis para outros setores da sociedade também) 
por meio de um Museu Itinerante, que, dessa vez, realizará as suas 
exposições no ABAM (Acervo Biológico da Amazônia Meridional). 
Além da exposição do material botânico e zoológico, conservados ou 
vivos, serão ainda realizados esclarecimentos sobre o cuidado com o 
meio ambiente, conservação e preservação das espécies e a 
divulgação de jogos educacionais sobre temas relacionados ao meio 
ambiente. Está previsto ainda a exposição do Museu Itinerante no 
Parque Florestal de Sinop, na Semana do Meio Ambiente, em 
parceria com a Prefeitura Municipal de Sinop e Secretaria Estadual 
de Educação, trazendo alunos de diversas idades/séries para 
vivenciar o meio ambiente no Parque. Este evento ainda será 
previamente divulgado nas principais mídias, pretendendo-se assim, 
abranger mais pessoas (não restritos às escolas) e alcançar um 
público ainda mais diversificado. 

 

TÍTULO: POLUIÇÃO ZERO: PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, COLETA SELETIVA DE 
PILHAS E BATERIAIS 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICHS / CUA 

COORDENADOR: EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS - DOCENTE 

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 semestre 
será realizada uma visita em todos os ecopontos para se realizar a 
coleta das pilhas e baterias entregues pela comunidade nos 
ecopontos. Posteriormente será feito toda uma triagem, contagem, 



pesagem e identificação. Assim as pilhas e baterias de celulares 
usadas serão enviadas via correio 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: PROJETO 'BICHO POR DENTRO' - UMA PARCERIA ENTRE O LABORATÓRIO DE 
ANATOMIA VETERINÁRIA E O ZOOLÓGICO DA UFMT 3 (CÓPIA) 08-02-2013 
(CÓPIA) 25-02-2014 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: FAMEV 

COORDENADOR: SANDRA IZILDA SOUZA DE FIGUEIREDO - DOCENTE 

RESUMO: OS ANIMAIS SILVESTRES DO ZOOLÓGICO DA UFMT (AVES, 
MAMÍFEROS E RÉPTEIS DA FAUNA REGIONAL), QUE APÓS O ÓBITO 
SERIAM DESCARTADOS, SERÃO DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE 
ANATOMIA VETERINÁRIA DA UFMT E SUBMETIDOS ÀS TÉCNICAS 
ANATÔMICAS PARA A CONFECÇÃO DE ESQUELETOS E/OU PEÇAS, 
PARTES CORPÓREAS OU ÓRGÃOS, CUJO ACERVO É EXPOSTO AO 
PÚBLICO EM GERAL NO MUSEU ANATÔMICO DE ANIMAIS 
SELVAGENS.   A PROPOSTA VISA DAR DESTINAÇÃO CIENTÍFICA AOS 
CADÁVERES DOS  ANIMAIS DO ZOOLÓGICO DA UFMT, ALÉM DE 
PROMOVER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA POPULAÇÃO LOCAL, 
REGIONAL, TURISTAS, ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS E 
SERVIR COMO FONTE DE INFORMAÇÕES PARA PESQUISADORES DE 
ÁREAS AFINS.  

 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA BACIA HIDROGRÁFICA PANTANEIRA: 
IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS NA COOPERANGI- 
POCONÉ - MT 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: FE 

COORDENADOR: ALEXANDRO RODRIGUES RIBEIRO - DOCENTE 

RESUMO: O presente projeto pretende implantar a prática agroecológica no 
assentamento agrícola Agroara-Girau localizado no município de 
Poconé, estado de Mato Grosso a 150 km da capital Cuiabá. Iniciado 
em 1997 com 172 famílias, o assentamento do INCRA teve como 
iniciativa própria fundar uma cooperativa em 2003 para superar as 
dificuldades individuais de produção e comercialização de seus 
produtos. Somente em 2009 através de um contrato com o Programa 
de Aquisição de Alimentos (PAA) da CONAB , é que começou a 
aparecer resultados positivos para os cooperados. Em 2013 já 
estavam no quarto contrato com a referida instituição. Houve 
aumento da produtividade, no entanto, com elevado uso de 
agrotóxico e uso de irrigação com utilização da água de poços semi 
artesianos. O projeto prevê a participação de atores e instituições 
conhecedores da técnica de produção agroecológica como: 
agrônomos com experiência em produção orgânica, professores do 
setor de sustentabilidade socioambiental e voluntários conhecedores 
e praticantes da agricultura sustentável. A participação da 



Universidade Federal de Mato Grosso permitirá a inserção de alunos 
na práxis do desenvolvimento sustentável. As técnicas de produção, 
bem como a instalação dos equipamentos será no primeiro ano do 
projeto, no segundo ano será desenvolvidas atividades produtivas e 
de acompanhamento, juntamente com os cooperados. A 
metodologia utilizada permitirá revisão e aplicação em cada etapa 
de desenvolvimento do projeto. No final dos dois anos os cooperados 
da COOPERANGI devem estar produzindo de forma sustentável com 
participação social, ambiental e econômica, dentro do processo 
cultural já presente no projeto de assentamento. 

 

TÍTULO: RECICLAGEM DE PAPEL: EDUCAR PARA ECONOMIZAR 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICEN/CUR 

COORDENADOR: VILSON LUIZ MENEGAZZO - DOCENTE 

RESUMO: A realidade atual evidencia que os intensos e complexos problemas 
ambientais exigem que a sociedade reflita sobre suas opções de uso 
de   bens e serviços e sobre os impactos do consumo excessivo na 
natureza ecossistêmica. O presente projeto pretende reciclar o 'lixo 
papel' produzido pelo Departamento de Ciências Biológicas, bem 
como papéis recebidos de outras fontes. O papel produzido 
artesanalmente será destinado aos setores que  forneceram a 
matéria-prima e também para a divulgação da Semana de Biologia.  
Outro objetivo a ser atingido pelo projeto é a educação ambiental 
através da aplicação do principío dos 3Rs: Reduzir, Reutilizar e 
Reciclar. A proposta será desenvolvida no próprio Campus e  em 
escolas públicas municipais,  através de palestras, oficinas de 
reciclagem de papel e minicursos, buscando despertar a consciência 
para a redução do consumo e o uso adequado dos recursos naturais.  

 

TÍTULO: JARDIM DO ICAT 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICAT/CUR 

COORDENADOR: SALETE KIYOKA OZAKI - DOCENTE 

RESUMO: O campus universitário de Rondonópolis, da UFMT, oferece 
atualmente 17 cursos de graduação para a região, além dos cursos 
de Especialização e Mestrado em Geografia, Educação e Engenharia 
Agrícola e Ambiental e turmas especiais em diversas áreas do 
conhecimento. Também oferece atividades para a melhor idade. Em 
2008 foi inaugurado o bloco das Engenharias, que abriga os cursos 
de Engenharia Agrícola e Ambiental e Engenharia Mecânica, além 
das coordenações destes cursos e do curso de Zootecnia. No período 
noturno as salas de aula são utilizadas pelo curso de 
Biblioteconomia. Diante deste público, é necessário que a UFMT 
oferte espaço físico e espaço verde que acompanhe a demanda de 
seus usuários para as atividades de ensino e pesquisa, com qualidade 
de vida.  No espaço entre dois blocos de salas foi iniciada a formação 
de um jardim temático (com móveis e canteiros utilizando materiais 
de reciclagem), iniciativa das disciplinas Química Geral e Química 



Analítica. Esta área é bem ventilada, já possui uma espécie de 
pergolado de alvenaria, e se abre para uma área verde da reserva de 
mata do campus. Com a colocação de bancos e mesas, os usuários 
teriam um ótimo espaço de convivência. Porém, observa-se que a 
falta de manutenção do jardim é o fator determinante da falta de 
uso deste espaço, principalmente na época de chuvas pois não é 
coberto e o mato cresce muito. A proposta é ter bolsistas para fazer 
a manutenção do jardim e fazer o estudo das intervenções desejadas 
e possíveis neste espaço. 

 

TÍTULO: CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MUHNA - MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL DO 
ARAGUAIA 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICBS / CUA 

COORDENADOR: MÁRCIA CRISTINA PASCOTTO - DOCENTE 

RESUMO: Este projeto visa a criação e implantação do Museu de História 
Natural do Araguaia (MuHNA), que será o primeiro do gênero no 
estado de Mato Grosso e tem o objetivo de divulgar, socializar e 
popularizar o conhecimento científico. O MuHNA reunirá coleções de 
zoologia, paleontologia e geologia da UFMT/Campus Universitário 
do Araguaia, que estarão associadas a recursos tecnológicos e 
permitirão a interação do visitante. Será criado um ambiente 
interativo e educativo para que os visitantes portadores de 
deficiências visuais e auditivas possam explorar o museu e obter 
conhecimento sobre a biodiversidade apresentada, bem como para 
exploração dos sentidos de todos os visitantes.  

 

TÍTULO: CONSCIENTIZAÇÃO DO PÚBLICO JUVENIL SOBRE A COEXISTÊNCIA COM 
ANIMAIS SILVESTRES 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICS/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: ELAINE DIONE VENÊGA DA CONCEIÇÃO - DOCENTE 

RESUMO: O projeto busca a disseminação de conceitos sobre a educação 
ambiental, priorizando a proteção da fauna silvestre local. Essa 
conscientização se deve primeiramente ao conhecimento da fauna 
local e seus hábitos. A ação tem como objetivo despertar no público 
juvenil a consciência da preservação e da responsabilidade que os 
homens possuem sobre o meio ambiente de forma geral. Assim os 
jovens envolvidos no projeto poderão se tornar disseminadores das 
ideias apresentadas repassando o conhecimento e informações a 
cerca do assunto para amigos e familiares. Este projeto baseia-se em 
atividades e dinâmicas de esclarecimento e conscientização da 
população juvenil sobre os diversos temas envolvendo animais 
silvestres e preservação ambiental. Assim, este projeto de extensão 
tem como proposta conscientizar a população juvenil da cidade de 
Sinop, MT, sobre a coexistência homem-animal em seu habitat 
natural. 

 



TÍTULO: SOLO: UM SER VIVO  

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICAA/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: DANIELE CRISTINA COSTA SABINO - DOCENTE 

RESUMO: Para a população em geral, o conhecimento da importância e do 
papel dos microrganismos no solo ainda é escasso. Em função disto 
práticas como a queima do lixo ou o seu descarte em locais 
imprópios ainda são, infelizmente, práticas comuns.  O objetivo deste 
projeto é despertar uma conscientização ambiental através de ações 
que aumentem o conhecimento sobre os microrganismos, o próprio 
solo, e a interação entre ambos. O projeto será realizado com os 
alunos de uma escola do ensino fundamental no município de Sinop-
MT. Serão realizadas atividades teóricas e práticas, bem como 
atividades lúdicas que permitam a maior compreensão dos 
conceitos. Para tanto serão realizadas palestras na própria escola, 
bem como visitas ao laboratório de Microbiologia e Fitopatologia da 
UFMT/CUS. Os participantes também desenvolverão uma 
composteira de modo a visualizarem um exemplo prático da 
importância dos microrganismos na manutenção dos processos 
ecológicos no solo. O acompanhamento do projeto será feito através 
de questionários e de manifestações individuais ao longo de todo o 
projeto. 

 

TÍTULO: EDUCAÇÃO AGROFLORESTAL NO ASSENTAMENTO RURAL SERRA VERDE 
(2014) 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICET / CUA 

COORDENADOR: GLAUCO VIEIRA DE OLIVEIRA - DOCENTE 

RESUMO: Este trabalho pretende promover a Prática Agroflorestal a um grupo 
de famílias do Assentamento Rural “Serra Verde” Barra do Garças – 
MT (PA Serra Verde). Neste tocante, tomar-se-á como referencia a 
Metodologia proposta pela Equipe do projeto “Arboreto” da 
Universidade Federal do Acre (UFAC). O Projeto “Arboreto” foi 
inspirado nos princípios e práticas pedagógicas, propostas pelo 
educador Paulo Freire. A metodologia proporciona a construção do 
conhecimento por meio de trocas de experiências, ampliação do 
diálogo e valorização do saber tradicional. Parte-se da premissa que 
o desenvolvimento rural sustentável passa pela construção de um 
modelo de produção que seja similar ao da floresta nativa local, 
conhecido como Sistema AgroFlorestal (SAF). Assim pretende-se 
elaborar um projeto participativo de implantação de Sistemas 
Agroflorestais para essa comunidade. O sucesso do trabalho foi 
notado já em 2013 pela implantação de 10 unidades de SAFs no PA 
Serra Verde. Isto se deu pela forma participativa da construção dos 
SAFs em que o universitário-extensionista e o produtor decidem 
juntos onde, quando, e como plantar. Desta forma a proposta para 
2014 perseguirá dois objetivos principais que será: 1) Assistência 
técnica para acompanhar e promover a evolução dos SAFs 
implantados através de práticas agroecológicas de manejo (nutrição, 
controle de pragas, etc); e 2) Aumentar a adesão da prática 



agroflorestal através de manejo comunitário de SAFs, principalmente 
dos vizinhos as unidades implantadas. Esta ação contará 
inicialmente com a participação de 20 famílias que vem adotando 
algumas práticas Agroecológicas no assentamento Serra Verde. 

 

TÍTULO: SINOP VERDE 

MODALIDADE: BOLSA DE EXTENSÃO 

UNIDADE: ICAA/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: ADILSON PACHECO DE SOUZA - DOCENTE 

RESUMO: Desenvolver um trabalho de conscientização ambiental nos bairros, 
do Município Sinop-MT, que apresentam altos índices de queimadas 
urbanas, estabelecendo uma sequência de atividades relacionadas à 
prevenção e ao controle das queimadas urbanas e noções de 
primeiros socorros em caso de acidentes com queimaduras e animais 
peçonhentos, para as associações dos moradores dos bairros e para 
alunos de escolas de ensino Fundamental da Rede Pública e Privada 
através de palestras realizadas pelos acadêmicos do Curso de 
Engenharia Florestal e Enfermagem da UFMT, Campus Sinop.   

 

TÍTULO: CRIANDO CLIMA - CONTROLE AMBIENTAL  

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICNHS/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: TIAGO DOS SANTOS BRANCO - DOCENTE 

RESUMO: O projeto busca constituir um espaço controlado e propício a 
atividade esportiva, possibilitando a sua conservação, manutenção 
de modo sustentável.Busca criar um espaço que autorregule indicies 
como umidade, temperatura, circulação de ar e bloqueio sonoro.  
Ainda constitui o aspecto de transformação visual da paisagem do 
entorno, tornando-a agradável e propícia a atividade esportiva. 

 

 

 

 

TÍTULO: PLANO DE AÇÂO EMERGENCIAL - ZOO / UFMT 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: FAET 

COORDENADOR: JOSÉ AFONSO BOTURA PORTOCARRERO - DOCENTE 

RESUMO: A Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT é a única dentre as 
universidades federais a manter um Zoológico aberto à visitação 
pública.  Com a proximidade da Copa do mundo FIFA 2014 que terá a 
cidade de Cuiabá como uma das sub-sedes, espera-se um aumento 
considerável na frequência do ZOO (hoje estimada em 90.000 
visitantes/ano), considerando-se também que um dos Centros 
Oficiais de Treinamento - COTs estará localizado no campus da 
UFMT.   As dificuldades de manutenção dos espaços e edificações 



apropriados que compõe o ZOO são complexas e exigem constante 
aperfeiçoamento e atualmente, segundo a sua direção,  algumas 
instalações especiais necessitam urgentemente de reforma e 
também da proposição de um Plano de Ação Emergencial (PAE/ZOO) 
dos espaços do Zoo, com renovação dos acessos de publico, 
reformulação dos recintos para promover o bem-estar dos animais, 
entre outras necessidades.  Para atender a demanda emergencial do 
ZOO, o Núcleo de Estudos e Pesquisas Tecnologias Indígenas - 
Tecnoíndia, localizado em área vizinha ao zoológico, e vinculado ao 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo/FAET, juntamente com 
professores da FAMEVZ, se propõe a elaborar um PAE/ZOO,  
integrando alunos de diferentes departamentos das duas faculdades.      

 

TÍTULO: BASES TECNOLÓGICAS E ASSESSORIAS VOLTADAS À MINIMIZAÇÃO DOS 
PROBLEMAS SÓCIO-AMBIENTAIS CAUSADOS PELA OCUPAÇÃO 
DESORDENADA EM ÁREAS DE RISCO SITUADAS NO PERÍMETRO URBANO 
DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICET 

COORDENADOR: FERNANDO XIMENES DE TAVARES SALOMÃO - DOCENTE 

RESUMO: Santo Antônio de Leverger estabeleceu-se de forma espontânea à 
margem do rio Cuiabá, e os impactos ambientais decorrentes vem 
sendo suportados por sua população. Tais problemas foram 
recentemente (maio/2013) constatados pelo SERVIÇO GEOLÓGICO 
DO BRASIL-CPRM, em atendimento a programa instituído pelo 
Governo Federal, que incluiu o município de Santo Antônio de 
Leverger dentre 821 municípios prioritários para mapeamentos de 
riscos geológicos. Áreas de risco associadas a inundações, 
alagamentos e erosão foram identificadas atingindo vários bairros 
do perímetro urbano e periurbano. Faz-se necessário o mapeamento  
e caracterização de suas causas e consequências, de maneira a 
subsidiar a elaboração de carta geotécnica, bem como ações 
direcionadas ao saneamento básico e drenagem urbana. Tem pois, 
este projeto de extensão, o objetivo de transfererir e capacitar 
tecnicamente a equipe destacada pela Prefeitura Municipal, além de 
fornecer orientações à comunidade afetada pelos problemas 
suscitados pelas áreas de risco, e possibilitar o aprimoramento 
metodológico e de conhecimento a alunos da UFMT pertencentes ao 
curso de graduação em Geologia e à pós-graduação do Programa de 
Mestrado em Recursos Hídricos. Será para tal realizada capacitação 
de técnicos da Prefeitura local e lideranças da comunidade, tendo a 
participação de professores, técnicos e estudantes da UFMT. A partir 
da interpretação de produtos de sensores aéreos e orbitais (fotos 
aéreas e imagens de satélite), e levantamentos em campo com 
aplicação da abordagem morfo-pedológica, será elaborado um 
mapa de áreas de risco e de caracterização ambiental que subsidiará 
ações voltadas a minimização e controle dos problemas que afetam 
a população urbana. 

 



TÍTULO: CURSO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL PARA DIFUSÃO DA EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: ICHS 

COORDENADOR: ONÉLIA CARMEM ROSSETTO - DOCENTE 

RESUMO: O Curso de Comunicação Digital para Difusão da Educação 
Ambiental é uma proposta elaborada  Pelo Grupo de Pesquisas em 
Geografia Agrária e Conservação da Biodiversidade do Pantanal - 
GECA /Departamento de Geografia/UFMT  em parceria com o 
Departamento de Infraestrutura e Transportes Rodoviários - DNIT  e 
apresenta os objetivos, a saber: Contribuir na atualização dos 
participantes da oficina com informações e conhecimentos em meio 
ambiente com o objetivo de subsidiar a criação do material digital 
e,fomentar práticas relacionadas à Educação Ambiental com intuito 
de construir conhecimentos e estimular as ações voltadas para a 
preservação e conservação do meio ambiente. Será direcionado ao 
coletivo  de atores sociais considerados Interlocutores da Educação 
Ambiental  representados pelos gestores públicos, docentes e 
discentes das escolas públicas e particulares e representantes da 
sociedade civil organizada. Os temas abordados estão elencados a 
seguir: 1)Meio Ambiente, Educação ambiental e Desenvolvimento 
Sustentável :Conceitos, princípios; 2) Sociedade de Consumo e 
Desperdício; 3)  Noções básicas de ecologia em relação aos impactos 
socioambientais do lixo, das queimadas, do desmatamento, do uso 
indiscriminado de agrotóxicos; 4) Conceito e Dinâmica da Paisagem 
5) Técnicas de análise e interpretação de Paisagem; 6) Alternativas 
para solucionar/mitigar os problemas socioambientais locais. Os 
inscritos realizarão o Curso em dois módulos, sendo um presencial e 
outro não presencial. Almeja-se dessa forma contribuir para o 
fortalecimento dos atores locais em suas práticas conservacionistas e 
preservacionistas. 

 

 

TÍTULO: CURSO DE ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS  SOCIO-
AMBIENTAIS 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: ICHS 

COORDENADOR: GISELI DALLA NORA - DOCENTE 

RESUMO: Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um 
produto, serviço ou resultado exclusivo (PMI, 2013), e a excelência 
em sua elaboração é uma característica desejável principalmente 
para gestores públicos, uma vez que suas ações afetam um grande 
número de pessoas. O que se percebe na realidade de vários 
municípios brasileiros é a falta de experiência e informações de seus 
gestores, o que muitas vezes acarreta em projetos mal feitos, 
desperdício de dinheiro público e insatisfação da população.    É 
neste cenário que surge a necessidade de capacitar os gestores 
públicos para a elaboração de projetos e arrecadação de fundos, 
visando otimizar a qualidade dos serviços prestados à população. O 



presente curso, projeto integrante do Programa de Educação 
Ambiental da Gestão Ambiental da BR-242/MT, vem ao encontro 
dessa carência apresentada pelos gestores públicos a fim de suprimi-
la e trazer benefícios para os moradores dos municípios diretamente 
afetados pelo empreendimento. 

 

TÍTULO: CURSO TEÓRICO-PRÁTICO DE ECOFISIOLOGIA DA FOTOSSÍNTESE 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: FAMEV 

COORDENADOR: FRANCISCO DE ALMEIDA LOBO - DOCENTE 

RESUMO: O curso Teórico-Prático de Ecofisiologia da Fotossíntese (1ª Edição) 
se realiza como um evento entre congressos da Sociedade Brasileira 
de Fisiologia Vegetal, sendo esta uma iniciativa organizada por um 
dos seu representantes regionais para a região Centro-Oeste, com 
participação do representante regional para a região Norte da 
mesma sociedade. Espera-se que as novas edições do referido Curso 
ocorram nas demais regiões do Brasil, como o aproveitamento das 
condições edafoclimáticas e de flora particulares de cada uma, e com 
um enfoque que atenda tanto ao avanço do conhecimento na área 
quanto possíveis demandas por informações específicas que 
porventura se apresentem em cada nova ocasião.  

 

TÍTULO: ALDEIAS INDÍGENAS E TECNOLOGIAS APROPRIADAS NA ARQUITETURA E 
ANTROPOLOGIA  

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: FAET 

COORDENADOR: JOSÉ AFONSO BOTURA PORTOCARRERO - DOCENTE 

RESUMO: Nas ultimas décadas a expansão econômica  no território do estado 
de Mato Grosso tem provocado agressivas mudanças no cenário dos 
espaços considerados como sendo não urbanos, porem não sendo 
também considerados rurais: é o caso das aldeias dos diversos povos 
indígenas que habitam a região, constituindo lugares de convivência  
uma situação singular e que não se encaixa, em virtude das suas 
múltiplas especificidades culturais, nos programas de habitação do 
governo federal, por exemplo.   A proposta do seminário é a de 
tomar o caso da etnia Bakairi como um piloto para discussões, 
observações e sugestões de possíveis  encaminhamentos, buscando 
refletir sobre a necessidade de um tratamento diferenciado para as 
comunidades indígenas, especialmente na questão de habitação e 
infraestrutura das aldeias.  Do ponto de vista da UFMT o assunto 
possui extrema relevância e atualidade, aprofundando a inserção da 
academia nas questões sociais da região, em especial das 
populações indígenas. Mato Grosso é um dos estados com maior 
diversidade de etnias, em número de 41, segundo a FUNAI, e 
também o maior produtor de grãos do país, com reflexos agressivos 
ao meio ambiente e às terras indígenas. 

 



TÍTULO: I SEMINÁRIO SOBRE PESQUISA, GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS 
HÍDRICOS  DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS - 
UFMT 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: ICET 

COORDENADOR: ELIANA FREIRE GASPAR DE CARVALHO DORES - DOCENTE 

RESUMO: O Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos -PPGRH da 
UFMT - Nível 3 da CAPES-  foi criado em 2007, formou 71 mestres ao 
longo desses anos e conta com cerca de 35 alunos regulares. No 
entanto, até então, não havia organizado um evento para 
apresentar suas pesquisas e discutir sobre o tema “gestão e 
conservação de recursos hídricos” com a sociedade acadêmica e em 
geral. Desta forma a organização do “I Seminário sobre Pesquisa, 
Gestão e Conservação de Recursos Hídricos” vem suprir esta 
demanda, promovendo o debate técnico com convidados, alunos, 
organizações governamentais e não governamentais e sociedade em 
geral, para embasar uma discussão diversificada e multidisciplinar 
com os vários atores da área. Os objetivos são informar, trocar 
conhecimentos e qualificar com experiências locais, regionais, 
nacionais e internacionais um debate propositivo e, desta forma, 
contribuir para uma tomada de posição crítica e para uma gestão 
mais eficiente na busca do uso racional e sustentável dos recursos 
hídricos de Mato Grosso. Os principais tópicos a serem abordados 
estão relacionados à discussão sobre as políticas públicas e 
legislações de Recursos Hídricos nacionais e internacionais, 
Convenções internacionais cujo país é signatário relacionadas à 
conservação ambiental e de áreas úmidas, bem como sobre a 
necessidade de se efetivar e ampliar a participação da sociedade no 
processo de gestão. Para tanto, serão também apresentadas as 
pesquisas científicas da UFMT e de outros órgãos, que, ao gerar e 
sintetizar o conhecimento, contribuem para a criação e efetivação de 
políticas públicas de conservação de recursos hídricos.  
 

 

TÍTULO: OFICINA IMPACTOS CAUSADOS POR ATROPELAMENTOS DA FAUNA 
SILVESTRE NA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: ICHS 

COORDENADOR: ONÉLIA CARMEM ROSSETTO - DOCENTE 

RESUMO: A proposta tem como objetivo o debate de problemas no que tange 
ao atropelamento da fauna silvestre e outros impactos em rodovias 
do estado de Mato Grosso, bem como o apoio à formação de uma 
rede, intitulada “Rede Estrada Viva-MT”.  Trata-se de uma iniciativa 
do Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas-CBEE, 
Universidade Federal de Lavras, em parceria com diversas entidades 
como a UFMT, por meio dos grupos de pesquisas GEAPRO e GECA, 
onde os professores atuam junto a Pós-Graduação em Geografia; a 
Fundação Neotrópica do Brasil - Rep. Mato Grosso, 

 



TÍTULO: SEMINÁRIO O UNIVERSO RURAL MATO-GROSSENSE NA SUA DIVERSIDADE: 
INTERPRETAÇÕES, PRÁTICAS, POLÍTICAS E CONFLITOS SÓCIO-AMBIENTAIS.   

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: ICHS 

COORDENADOR: SUELI PEREIRA CASTRO - DOCENTE 

RESUMO: O seminário proposto tem como objetivo debater e aprimorar as 
pesquisas sobre processos sociais relacionados ao universo rural 
mato-grossense em suas diferentes esferas e de forma 
multidisciplinar. Por meio dos estudos realizados, teóricos e 
empíricos, busca-se oferecer elementos para reflexão e 
conhecimentos sobre os contextos rurais mato-grossense para 
estudantes, pesquisadores, profissionais e ativistas que apostam nas 
diferentes ruralidades como lugares de vida, de trabalho e de 
constante reinvenção.   O seminário proposto, ao buscar apresentar 
e discutir os estudos sobre o universo rural mato-grossense, tendo 
como recorte a agricultura familiar, na sua pluralidade de vivências, 
práticas e relações, busca ampliar e fortalecer a produção de 
conhecimento local como um subsídio importante para a construção 
e melhoria contínua de políticas públicas. Evento que se mostra 
oportuno neste ano em que foi eleito Organização das Nações 
Unidas (ONU) como o Ano Internacional da Agricultura Familiar.   A 
programação contará com seis mesas redondas, em que expositores 
convidados apresentarão os temas: Territórios e Identidades: 
populações tradicionais, quilombolas e indígenas; Perspectivas e 
debates sobre os contextos rurais; a luta pela terra ancestrais, 
saberes da população tradicional e a cultura popular; gênero, 
geração e políticas públicos dos contextos rurais. Haverá uma 
Conferência de Abertura e três palestras.   

 

TÍTULO: DIVERSIDADE, MORFOLOGIA E CLASSIFICAÇÃO DOS FUNGOS 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: ICNHS/CAMPUS SINOP 

COORDENADOR: FLAVIA RODRIGUES BARBOSA - DOCENTE 

RESUMO: Os fungos compreendem um grupo de organismos heterogêneos 
variando de formas simples a complexas. Encontram-se em todos os 
continentes, explorando os mais variados habitats, estando mais 
amplamente distribuídos nas regiões tropicais e subtropicais do que 
nas regiões temperadas. Contudo o estudo desses organismos 
permanece escasso sendo conhecido apenas 5-7% do total de 
espécies existentes no planeta. Dessa maneira, a proposta visa 
fornecer uma visão ampla sobre a atual classificação dos fungos bem 
como da sua morfologia e diversidade envolvendo atividades de 
campo, de laboratório e aulas teóricas cujo público-alvo são 
profissionais de diferentes áreas e estudantes de graduação e pós-
graduação. Espera-se com essa proposta que mais pessoas se 
interessem sobre o estudo de fungos a fim de contribuírem para 
ampliar o conhecimento desse grupo no Brasil.  

 

TÍTULO: A DIALÉTICA DA AGROECOLOGIA 



MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: PROEG 

COORDENADOR: MÍRIAN TOSHIKO SEWO - DOCENTE 

RESUMO: O evento consiste em palestra e lançamento do livro a 'A Dialética da 
Agroecologia' do Profº. Luiz Carlos Pinheiro Machado. A palestra é 
destinada à comunidade acadêmica da UFMT, participantes de 
movimentos sociais e demais interessados. O evento tem como 
objetivo contribuir para maiores discussões acerca dos atuais 
modelos de produção dos alimentos e a retomada de assuntos 
voltados para a área agronômica atravessados por tópicos sociais, 
culturais, ambientais e políticos.        
 

 

TÍTULO: XXVII SEMANA DE GEOGRAFIA DA UFMT - RONDONÓPOLIS E I ENCONTRO 
DE PÓS-GRADUANDOS STRICTO SENSU EM GEOGRAFIA DO SUL DO MATO 
GROSSO  

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: ICHS/CUR 

COORDENADOR: CARLO EUGÊNIO NOGUEIRA - DOCENTE 

RESUMO: O evento em pauta, intitulado “Políticas públicas e desenvolvimento 
regional: novas territorialidades e os impactos socioambientais”, 
tem como eixo principal a discussão das novas formas de produção 
do espaço geográfico à luz do recente desenvolvimento econômico 
da região sul do Mato Grosso, apreciando os diferentes aspectos que 
envolvem o desenvolvimento de novas tecnologias no campo e na 
cidade, bem como o relacionamento das ações estratégicas de 
planejamento territorial propostas pelo poder público nas esferas 
municipal, estadual e nacional com os interesses de entes privados e 
diversos outros segmentos da sociedade civil organizada.    No caso, 
a proposta para realização de dois eventos conjugados encontra-se 
estruturada na forma de palestras, mesas-redondas e minicursos, 
que serão realizados em sessões com duração de quatro (4) horas 
para cada palestra e mesa-redonda e de oito (8) a dezesseis (16) 
horas para cada minicurso ofertado. O público-alvo é composto de 
professores da rede pública e privada, alunos da graduação e pós-
graduação de diversas áreas, produtores rurais, empresários, 
gestores públicos e demais membros da academia e da sociedade 
interessados nas temáticas debatidas.   
 

 

 


