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TÍTULO: PROJETO 'BICHO POR DENTRO' - UMA 

PARCERIA ENTRE O LABORATÓRIO DE 

ANATOMIA COMPARADA E O ZOOLÓGICO DA 

 UFMT (CÓPIA) 19-02-2015

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: FAMEV 

COORDENADOR: Flávio de Rezende Guimarães - 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 Comparada da UFMT e 
submetidos a técnicas anatômicas para a confecção 
de esqueletos e peças anatômicas. O acervo é 
exposto ao público no Museu Anatômico de Animais 
Selvagens (MAAS), localizado no Zoológico da 
UFMT, Campus Cuiabá, com funcionamento aos 
sábados, domingos e feriados, além do caráter 
itinerante. Estão disponibilizados os esqueletos das 
seguintes espécies: sucuri (Eunectes sp); ema (Rhea 
americana); jacaré-do-Pantanal (Caiman yacare); 
lobo guará (Chrysocyon brachyurus); veado 
catingueiro (Mazama gouazoupira); tachã (Chauna 
torquata); raposa-do-campo (Pseudalopex vetulus); 
cutia (Dasyprocta sp);  macaco-aranha (Ateles 
paniscus); tuiuiú (Jabiru mycteria); anta (Tapirus 
terrestris); gavião real (Harpia harpyja), ouriço -
cacheiro (Erinaceus europaeus); tamanduá-mirim 
(Tamandua tetradactyla), entre outros. O projeto 
tem como objetivo incluir no roteiro  de visitação do 
zoológico um acervo anatômico selvagem, 
socializando o conhecimento da anatomia dos 
animais, sensibilizando a comunidade quanto à 
preservação da fauna e dando destinação científica 
ao corpo dos animais que foram a óbito no 
zoológico. O museu foi aberto ao público no dia 
13/09/2007, tendo sido visitado até o momento por 
aproximadamente 30 mil pessoas.  

 

 

 



TÍTULO:  JARDIM DO ICAT

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICAT/CUR 

COORDENADOR: Salete Kiyoka Ozaki - Docente 

 RESUMO: O Jardim do ICAT já existe e foi criado com a 
finalidade de propiciar uma área de convivência 
para a comunidade acadêmica do Instituto de 
Ciências Agrárias e Tecnológicas (ICAT). É um espaço 
entre os blocos de salas de aula e das coordenações 
de ensino, e possui uma espécie de pergolado de 
alvenaria. Foi elaborado um projeto paisagístico e 
campanhas para arrecadar mudas e sementes de 
flores e hortaliças. A execução do projeto contou 
com a colaboração de dois bolsistas e voluntários. 
Desde a sua criação, este espaço sofreu algumas 
intervenções como a cobertura de sombrite  no 
pergolado existente, colocação de bancos e mesas 
de pallets, e a produção de canteiros e floreiras, 
utilizando materiais de reciclagem como pneus, 
tubos PVC ou pallets. O local passou a ser 
frequentado pelos alunos para bate-papos, leituras 
e ensaios de música, bem como aulas de xadrez. 
Com a manutenção diária, o jardim tornou-se local 
para o desenvolvimento de experimentos de outras 
disciplinas como o de microcosmos em terrários, da 
disciplina de Ecologia. Os terrários estão expostos 
em mesa, integrados ao jardim. A proposta é de 
continuidade do projeto para manutenção e 
melhoria do jardim, e de servir de local para 
desenvolvimento de outros projetos, como já vem 
ocorrendo, bem como proporcionar aulas de 
reciclagem de materiais, paisagismo, xadrez, música 
e outros temas para frequentadores do NEATI, ou de 
escolas públicas.  

 

 

TÍTULO: MUSEU ITINERANTE DA FLORA E FAUNA DA 

 AMAZÔNIA MATO-GROSSENSE

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICNHS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Domingos de Jesus Rodrigues - 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, realizará as suas 
exposições no ABAM (Acervo Biológico da Amazônia 
Meridional) bem como, quando possível, nas escolas 
também. 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 tanto 
alunos de diversas idades/séries quanto público 
geral frequentador do local 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: EDUCAÇÃO AGROFLORESTAL NO 

ASSENTAMENTO RURAL SERRA VERDE 

 (2015)

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICET / CUA 

COORDENADOR: Glauco Vieira de Oliveira - Docente 

 RESUMO: Este trabalho pretende promover a Prática 
Agroflorestal a um grupo de 20 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), sendo este inspirado nos 
princípios e práticas pedagógicas, propostas pelo 



educador Paulo Freire, através da construção do 
conhecimento por meio de trocas de experiências, 
ampliação do diálogo e valorização do saber 
tradicional. O Sistema Sistema AgroFlorestal (SAF) é 
um modelo de produção que simula uma floresta 
nativa. Assim pretende-se dar continuidade ao 
processo de educação participativa iniciado em 2013 
ressaltando-se que 13 unidades SAFs ja estão 
consolidados no PA Serra Verde e 2080 mudas de  
espécies florestais foram doadas para plantio em 
2015. A proposta para 2015 perseguirá dois 
objetivos principais que será: 1) Oferecer 
Assistência técnica para acompanhamento da 
evolução dos SAFs implantados através de práticas 
agroecológicas de manejo (nutrição, controle de 
pragas, etc); e 2) Iniciar um programa de 
melhoramento florestal participativo no qual as 
famílias assentadas serão treinadas e capacitadas 
em noções básicas melhoramento genético, seleção, 
e avaliação de plantas. A expectativa é que o  
sucesso dos SAFs implantados possam promover a 
adoção desta tecnologia em comunidades vizinhas, 
assim como nortear algumas políticas públicas de 
desenvolvimento rural sustentável local.  

 

 

TÍTULO: UFMT/RONDONÓPOLIS NO ASSENTAMENTO 

RURAL 'PADRE JOSIMO TAVARES', SÃO 

JOSÉ DO POVO-MT: AÇÕES RELACIONADAS 

A DIAGNÓSTICO AMBIENTAL NAS 

PROPRIEDADES, PALESTRAS, OFICINAS E 

MINICURSOS - SUSTENTABILIDADE 

 AMBIENTAL PARA O BEM COMUM.

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICAT/CUR 

COORDENADOR: André Marcondes Andrade Toledo - Docente 

 RESUMO: Objetiva-se com a proposta uma ação para realizar 
o diagnóstico ambiental do Assentamento Rural 
Padre Josimo Tavares, no município de São José do 
Povo - MT. O assentamento localiza-se as margens 
do Rio Tadarimana, importante afluente do Rio 



Vermelho, curso d'água que corta o perímetro 
urbano de Rondonópolis e que alimenta o sistema 
de abastecimento de água do município. No 
assentamento, existem algumas nascentes, que 
localizam-se nos lotes dos produtores rurais. As 
Associações 17 de Março e Ampraj atuam como 
representantes da comunidade, intermediando, 
sobretudo, a realização de cursos, através de 
entidades educacionais, como o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (SENAR), entre outras. Na 
comunidade, será analisada a situação das áreas de 
preservação permanente (APPs) e a deposição de 
resíduos sólidos, os quais necessitam de um devido 
acompanhamento. O passo inicial é o 
desenvolvimento de ações, como reuniões, 
palestras, oficinas, mini-cursos, entre outras ações. 
As mesmas visam sensibilizar os produtores rurais 
do assentamento acerca da importância da 
preservação dos recursos naturais, como nascentes, 
solos, etc. O passo seguinte trata-se do 
georreferenciamento de uma área de 
aproximadamente 300 hectares e a construção de 
um banco de dados. Através destes dados será 
possível a aquisição de diversas informações, como 
traçado das curvas de nível nos lotes, entre outras.  

 

 

TÍTULO: VISITAÇÃO PÚBLICA À ESTAÇÃO 

METEOROLÓGICA DA FAZENDA 

EXPERIMENTAL DA UFMT E ORIENTAÇÃO 

PARA OBTENÇÃO E USO DE DADOS 

METEOROLÓGICOS E CLIMÁTICOS DE MATO 

 GROSSO

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: FAMEV 

COORDENADOR: José Holanda Campelo Júnior - Docente 

 RESUMO: No Brasil, a geração de energia é 
predominantemente de origem hidrelétrica, para a 
qual as informações meteorológicas como os totais 
de chuva e de evaporação são fundamentais, 
enquadrando a proposta no tema 'Luz: energia 



sustentável para todos', dentro do que foi 
estabelecido pela Organização das Nações Unidas 
(ONU), em 2015, o Ano Internacional da Luz. Além 
disso, a agricultura, a realização de eventos 
públicos eventuais, a continuidade do calendário 
escolar, a obtenção de laudos para cobertura de 
sinistros e a prevenção de doenças de natureza 
respiratória e daquelas transmitidas por insetos 
vetores, são exemplos da necessidade da 
observação e divulgação de informações 
meteorológicas. Os objetivos da proposta são 
atender à demanda de informações meteorológicas 
e climatológicas coletadas na Fazenda Experimental 
da UFMT, franquear a visitação à Estação 
Agrometerológica Padre Ricardo Remetter, orientar 
o acesso a dados meteorológicos em outros locais 
do estado de Mato Grosso, e orientar o uso desses 
dados para a comunidade da região. Os membros da 
proposta deverão acompanhar a coleta de dados 
meteorológicos e de dados dos efeitos por eles 
causados, nos estudos em andamento, proceder a 
digitação e a análise dos dados, sob orientação do 
coordenador da proposta, e acompanhar as 
visitações solicitadas e atendidas. A orientação para 
o acesso às informações coletadas por outras 
instituições deverá consistir na descrição das formas 
de acesso e das limitações existentes em cada caso. 
As informações, as orientações e a visitação à 
Estação Agrometerológica Padre Ricardo Remetter 
serão atendidas mediante requerimento formal 
apresentado ao Diretor da FAMEVZ.  

 

 

TÍTULO:  CIDADE LEGAL

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: FD 

COORDENADOR: Luiz Alberto Esteves Scaloppe - Docente 

 RESUMO: O projeto visa à concretização de ações aplicadas à 
área do direito e do desenvolvimento urbano e 
regional, com o intuito de orientar, monitorar e 
estimular a fiscalização do planejamento e 
gerenciamento urbano e metropolitano.     
Desenvolverá a articulação da academia com as 
atividades forenses e de gestão municipal, através 



da estímulo à intervenção dos promotores de justiça 
de meio ambiente e da ordem urbanística locais, 
para que, cumprindo sua atribuição constitucional e 
por meio dos instrumentos jurídicos e investigativos 
que dispõem, contribuam com a melhoria da 
governança urbana e metropolitana.     Para esse 
fim, a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), 
atuará pelo Núcleo de Estudos Jurídicos e Pesquisas 
Ambientais (NEPA) da Faculdade de Direito 
(FD/UFMT), junto ao Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso (MPE/MT), representada pela 
Procuradoria de Justiça Especializada de Defesa do 
Meio Ambiente e da Ordem Urbanística (PJEDAOU). 
Contando com o apoio da Fundação Escola Superior 
do Ministério Público (FESMP), o Instituto Cidade 
Amiga (ICA) e a Secretaria de Estado das Cidades 
(SECID).    As ações serão divididas em três frentes, 
sendo a primeira com especificidades da região 
metropolitana, a segunda referente às denominadas 
'cidades médias' e a terceiras com os polos urbanos 
turísticos ou em regiões de significativo impacto 
ambiental.  

 

 

TÍTULO: EPURAINQUADRANTES: FORTALECIMENTO 

DOS AGENTES SOCIAIS E DA AÇÃO 

CONSORCIADA NAS POLÍTICAS DE 

PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL - 

 2015

MODALIDADE: Programa 

UNIDADE: FAET 

COORDENADOR: Doriane Azevedo - Docente 

 RESUMO: O Programa EPURAinQUADRANTES busca explorar 
formas de expandir e articular o ensino e a 
pesquisa, com a  extensão para promover  a 
reflexão sobre a produção social do espaço urbano e 
regional, o aprimoramento da consciência dos 
diversos agentes de intervenção, enfatizando ações 
que promovam a ampliação da autonomia técnico-
institucional e da participação social nos Municípios  
reunidos em Consórcios. Em 2015, continuaremos o 
trabalho com os municípios do Consórcio do Vale do 



Rio Cuiabá, representados pelo Aglomerado Urbano 
Cuiabá/Várzea Grande, e os do Consórcio 
Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, 
Social e Ambiental da Região Sul ( Campo Verde, 
Dom Aquino, Jaciara, Juscimeira, Paranatinga, 
Pedra Preta, Poxoréu, Primavera do Leste, 
Rondonópolis, Santo Antônio do Leste e 
Rondonópolis). Algumas metas norteiam nosso 
programa: a identificação da capacidade desses 
agentes na definição das estratégias  e elaboração 
da Política Urbana com base em  diagnósticos que 
realizamos das estruturas físicas e institucionais  
das Prefeituras e dos Consórcios;  mobilização de 
técnicos e gestores públicos das prefeituras e dos 
diferentes agentes sociais, em exposições palestras, 
oficinas, cursos, organizados por nós ou por 
colaboradores em ações de instituições parceiras 
para, conjuntamente, refletirmos,   debatermos  as 
questões do  planejamento e gestão urbanos 
enfrentadas por esses municípios e  futuras 
conduções da Política Urbana e Regional  ligados à 
realidade local/regional.  

 

 

TÍTULO: II SEMANA ACADÊMICA DE ENGENHARIA 

 SANITÁRIA E AMBIENTAL

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: FAET 

COORDENADOR: Danila Soares Caixeta - Docente 

 RESUMO: A  II Semana Acadêmica de Engenharia Sanitária e 
Ambiental, ocorrerá no período de 15 a  18 de 
setembro de 2015, no Centro Cultural da 
Universidade Federal de Mato Grosso.  A II Semana 
Acadêmica de Engenharia Sanitária e Ambiental é 
um evento idealizado pelo Curso de Engenharia 
Sanitária e Ambiental do Departamento de 
Engenharia Sanitária e Ambiental e será realizado a 
cada 2 anos.  O evento tem como objetivo 
apresentar, aos estudantes de graduação, pós 
graduação, pesquisadores, gestores, técnicos e 
comunidade em geral, discussões em temas de 
relevância nacional e mundial,  como as questões 
das mudanças climáticas, recursos hídricos, 



saneamento,  tecnológicas, econômicas e  
ambientais, por intermédio de palestras, minicursos, 
mesas redondas e apresentações orais,  
oportunizando aos mesmos conhecer, refletir e 
compreender os diferentes temas relacionados a 
Engenharia Sanitária e Ambiental.  

 

 

TÍTULO: PAISAGENS CÁRSTICAS: CAVERNAS E SUA 

 IMPORTANCIA SÓCIOAMBIENTAL

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: ICHS 

COORDENADOR: Onélia Carmem Rossetto - Docente 

 RESUMO: A proposta tem como objetivo o debate de 
problemas no que tange ao conhecimento de 
paisagens cársticas e a existência de cavernas no 
Estado de Mato Grosso e a a importância desses 
ambientes  social, cultural e ambientalmente, bem 
como a legislação pertinente. Trata-se de uma  
iniciativa dos Grupos GECA e GEAPRO, em parceria 
com a GEO&BIO Ambiental.  

 

 

TÍTULO: XV CONGRESSO BRASILEIRO DO MINISTÉRIO 

 PÚBLICO DE MEIO AMBIENTE

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: FD 

COORDENADOR: Luiz Alberto Esteves Scaloppe - Docente 

 RESUMO: O XV Congresso Brasileiro do Ministério Público do 
Meio Ambiente dedica-se ao debate da atuação do 
Ministério Público, do papel do Poder Judiciário, da 
governança e da legislação ambientais, das técnicas 
de negociação e do desenvolvimento sustentável.    
O evento reunirá renomados juristas e defensores 
da causa ambiental e a sociedade civil para 
discorrer sobre suas experiências no âmbito do 
direito. Espera-se divulgar e debater o Direito 
Ambiental, sua efetividade e aplicação, bem como 
analisar as alterações legislativas brasileiras atuais, 



o papel da Justiça e a função do Ministério Público, 
além das ações e resultados nas entidades públicas 
e privadas, seus reflexos para a proteção ambiental, 
o desenvolvimento social e sua contribuição para a 
inserção do Brasil no contexto mundial.    O 
congresso trará oficinas de capacitação, palestras e 
painéis abertos para todo o público inscrito, com 
especialistas dos diversos temas de interesse 
ambiental, das quais participarão os professores e 
estudantes de Direito da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).    
Assim, a Faculdade de Direito da Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT) atuará pelo Núcleo 
de Estudos Jurídicos e Pesquisas Ambientais (NEPA), 
com a presença de professores e estudantes na sua 
organização e como expositor.  

 

 

TÍTULO: HIDROLOGIA APLICADA PARA GESTÃO DE 

 RECURSOS HÍDRICOS

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: FAET 

COORDENADOR: Luciana Sanches - Docente 

 RESUMO: O curso Hidrologia Aplicada para Gestão de 
Recursos Hídricos tem como objetivo proporcionar o 
desenvolvimento das habilidades dos participantes 
para a compreensão dos conceitos e aplicações da 
hidrologia por meio de aulas teóricas e práticas 
aplicadas a gestão e planejamento dos recursos 
hídricos no estado de Mato Grosso. O curso será 
ministrado por profissionais altamente qualificados 
do Laboratório de Hidráulica e Recursos Hídricos da 
Universidade Federal de Mato Grosso. Desta forma, 
o mesmo estará promovendo a capacitação 
profissional contribuindo para o desenvolvimento 
sustentável do estado de Mato Grosso.  

 

 

TÍTULO: CURSO DE IDENTIFICAÇÃO DE ARACNÍDEOS 

 BRASILEIROS



MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: IB 

COORDENADOR: Amazonas Chagas Junior - Docente 

 RESUMO: O curso apresentara&#769; ferramentas 
teo&#769;ricas e pra&#769;ticas para 
identificac&#807;a&#771;o de aracnídeos (aranhas, 
escorpiões etc) brasileiros, com ênfase em táxons 
ocorrentes no Cerrado, Pantanal e Amazônia. 
Incluira&#769; estrate&#769;gias para 
separac&#807;a&#771;o de espe&#769;cies, e dados 
sobre captura e histo&#769;ria natural, para cada 
ordem do grupo. O curso será ministrado pelos 
maiores especialistas em aracnídeos do Brasil, 
abrangendo todas as ordens de aracnídeos, com 
ênfase em grupos ocorrentes nos biomas de Mato 
Grosso.  

 

 

TÍTULO: VI SIMPÓSIO DA AMAZÔNIA MERIDIONAL EM 

 CIÊNCIAS AMBIENTAIS (VI SIMAMCA)

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: ICNHS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Domingos de Jesus Rodrigues - Docente 

 RESUMO: O VI SIMPÓSIO DA AMAZÔNIA MERIDIONAL EM 
CIÊNCIAS AMBIENTAIS – SIMAMCA -  abordará o 
tema “Ciência e Sociedade: Desafios para um 
planeta sustentável”. Discussões públicas sobre a 
importância da ciência e suas inovações 
tecnológicas para a sociedade e, sobretudo, para o 
uso siustentável dos recursos naturais, tornando o 
planeta sustentável, ocorrerão com a participação 
de professores doutores de importantes instituições 
nacionais. O evento representa oportunidades 
valiosas para a conscientização das instituições de 
pesquisas públicas e privadas para o uso sustentável 
dos recursos naturais, a importância e contribuição 
da ciência para a sociedade na geração de fármacos 
e na manutenção da qualidade do ambiente. 
Portanto, o VI SIMAMCA oferecerá nove palestras 
envolvendo o tema principal e 11 minicursos com 
temas variados (veja programação) para estudantes 
de graduação, pós-grduação e agentes da 



comunidade civíl organizada. Apresentações de 
trabalhos científicos para estudantes serão 
estimulados em diversas áreas do conhecimento 
como biologia, química/bioquímica, Agronomia, 
Engenharia Florestal, medicina veterinária, 
farmácia etc. O VI SIMAMCA também visa discutir as 
inovações tecnológicas que a ciência propicia à 
comunidade acadêmica e sua aplicabilidade no 
processo de manutenção de um planeta saudável, as 
quais contribuem para o desenvolvimento 
sustentável e qualidade de vida.  

 

 

TÍTULO: HIDROLOGIA APLICADA PARA GESTÃO DE 

 RECURSOS HÍDRICOS (CÓPIA) 07-05-2015

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: FAET 

COORDENADOR: Luciana Sanches - Docente 

 RESUMO: O II Curso de Hidrologia Aplicada para Gestão de 
Recursos Hídricos tem como objetivo proporcionar o 
desenvolvimento das habilidades dos participantes 
para a compreensão dos conceitos e aplicações da 
hidrologia por meio de aulas teóricas e práticas 
aplicadas a gestão e planejamento dos recursos 
hídricos no estado de Mato Grosso. O curso será 
ministrado por profissionais altamente qualificados 
do Laboratório de Hidráulica e Recursos Hídricos da 
Universidade Federal de Mato Grosso. Desta forma, 
o mesmo estará promovendo a capacitação 
profissional contribuindo para o desenvolvimento 
sustentável do estado de Mato Grosso.  

 

 

TÍTULO: CURSO DE IDENTIFICAÇÃO PRÁTICA E 

TÓPICOS EM FILOGENIA DE SCARABAEINAE 

 AMERICANOS 2015

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: IB 

COORDENADOR: Fernando Zagury Vaz de Mello - Docente 



 RESUMO: O curso apresentará ferramentas teóricas e práticas 
para identificação dos gêneros de Scarabaeidae 
Scarabaeinae (besouros rola-bosta) ocorrentes na 
região neotropical, com especial atenção aos que 
ocorrem no Brasil. Incluirá estratégias para 
separação de espécies, e dados sobre captura e 
história natural, para cada gênero desse grupo de 
insetos. Na versão desse ano, o curso também 
contará com tópicos em Filogenia dessa subfamília.  

 

 

TÍTULO: PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE USINA 

SOLAR DA ESTÂNCIA ECOLÓGICA SESC 

 PANTANAL

MODALIDADE: Prestação de Serviços 

UNIDADE: FAET 

COORDENADOR: José Afonso Botura Portocarrero - Docente 

 RESUMO: Consultoria de projeto para implantação de uma 
Usina Solar na Estância Ecológica SESC Pantanal. O 
projeto técnico da usina solar com 300 kWp 
encontra-se pronto, sendo objeto desta proposta o 
projeto de implantação  da usina na área, junto das 
instalações existentes da Estancia Ecológica, 
compreendendo:    1. Projeto de arquitetura e 
estrutural para palafitas e base para fixação das 
placas solares, conforme indicado no projeto 
executivo da usina fornecido pelo SESC.  2. Projeto 
do cercamento e portão de acesso do perímetro de 
segurança da usina.  3. Projeto de arquitetura e 
estrutural para o eletrocentro (casa de controle).  4. 
Projeto de arquitetura e estrutural para 
mirante/observatório externo.  5. Projeto das 
passarelas para manutenção e visitação.  6. 
Indicação de paisagismo do entorno da área.  7. 
Planilhas orçamentárias e memoriais descritivos.  8. 
Fiscalização da execução da obra (0s deslocamentos 
dos projetistas e estagiários até o local da obra 
correrão a conta do SESC, bem como alimentação, 
sendo apenas as despesas com seguro incluídas nos 
custos do projeto em Recursos de Terceiros).  

 

 



TÍTULO: TREINAMENTO EM IDENTIFICAÇÃO 

 TAXONÔMICA

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: ICNHS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Larissa Cavalheiro da Silva - Docente 

 RESUMO: O objetivo deste curso será capacitar alunos de 
graduação e pós-graduação, principalmente dos 
cursos de Engenharia Florestal, Biologia e do 
mestrado em Ciências Ambientais para identificar 
algumas famílias de plantas através de caracteres 
vegetativos e reprodutivos trabalhando com coletas 
de material botânico em parcelas permanentes na 
Amazônia Meridional. Este curso se insere na 
programação do INCT/CENBAM e INCT/HVFF 
(Herbário Virtual da Flora e dos Fungos) de 
capacitação de recursos humanos especializados 
para trabalhar na Amazônia. Através do curso os 
participantes serão treinados em atividades de 
coleta e processamento de material botânico, para 
que possam entender o valor da biodiversidade, 
para tentar garantir a fixação destes em projetos de 
pesquisa locais.  

 

 

TÍTULO:  HISTÓRIA AMBIENTAL DA AMÉRICA LATINA

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: FE 

COORDENADOR: Franklin Gamboa Riveros - Docente 

 RESUMO: A história ambiental tem crescido muito nos últimos 
anos, como parte do campo da história, sobretudo 
na América Latina. Devido aos estragos causados ao 
meio ambiente mundial, um interesse crescente 
voltou-se para as origens históricas, e propiciou a 
formação de cursos variados em diferentes países, 
com destaque para o Brasil. Com o tempo a história 
ambiental integrará os programas de estudo da 
história, nos níveis de graduação e pós-graduação. 
Por isso, este minicurso é ofertado aos Programas 
de Pós-Graduação, Mestrado em Agronegócios e 
Desenvolvimento Regional da Faculdade de 
Economia, Mestrado e Doutorado em História e 



Mestrado em Direito Ambiental da Universidade 
Federal de Mato Grosso.    O Curso de História 
Ambiental da América Latina apresenta definições 
de história ambiental, a trajetória e a relação 
campo-cidade, as diversas experiências históricas do 
povo latino-americano com a natureza, e as 
percepções anteriores do povo e dos cientistas 
acerca do meio ambiente, com a intenção de 
entusiasmar as gerações vindouras.    O 
conhecimento da história ambiental tornou-se 
indispensável para a compreensão da história local, 
regional, nacional e global. Este minicurso vai 
abordar o conhecimento básico afim de poder 
incorporar as idéias da história ambiental nos 
estudos históricos, econômicos e/ou do direito.  

 


