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TÍTULO: EDITORAÇÃO DO PERIÓDICO SCIENTIFIC 
ELECTRONIC ARCHIVES 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: RODOLFO CASSIMIRO DE ARAUJO BERBER 

ÁREA TEMÁTICA: Comunicação 

RESUMO: Scientific Electronic Archives é um periódico publicado e 

editado pelo Campus de Sinop da Universidade Federal 

do Mato Grosso. O principal foco é oportunizar a 

publicação de trabalhos com impacto científico nas 

diversas áreas do conhecimento, nos idiomas português 

e, preferencialmente, inglês. O estabelecimento da 

revista eletrônica vêm de encontro com a proposta de 

ampla divulgação dos trabalhos científicos relacionados 

com a produtividade local. Os trabalhos iniciaram em 

novembro de 2012 e desde então, vêm crescendo a sua 

penetração e indexação. No atual momento a revista 

está indexada nos seguintes motores de busca: Portal da 

Capes, AGRIS; Latindex (Sistema regional de información 

en línea para revistas científicas de América Latina, el 

Caribe, España y Portugal); DOAJ (Directory of Open 

Access Journal); JournalTOCs; CORE (Alemã); Discours io 

Open Science (Itália); Science Gate; The Global Forum of 

Agricultural Research (GFAR); CIARDRING (A directory of 

information services and datasets in agriculture); 

Academic Journals Database; NTHRYS Technologies.  



 

 

TÍTULO: CÓPIA DE PODCAST - UNIVERSIDADE VENDO À 
SOCIEDADE 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e 

Sociais CUS 

COORDENADOR: TIAGO DOS SANTOS BRANCO 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: O Projeto busca analisar o uso de PodCast para ensino e 

comunicação, usando como base do projeto os espaços 

sociais da comunidades interna e externa da 

UFMT/Sinop.  Avaliar o meio - PodCast - como 

ferramente aliada da educação e da divulgação 

científica. 



 

 

TÍTULO: MULHER: SINÔNIMO DE CORAGEM E LUTA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Pró-Reitoria do Campus Universitário de Sinop 

COORDENADOR: VANIA ROMANCINI MUSACHI 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Aproveitando o mês de março que é o mês que se 

comemora o Dia Internacional da Mulher, a UFMT/Sinop 

desenvolverá o projeto: "Mulher: sinônimo de coagem e 

luta" com a finalidade de enaltecer a mulher servidora 

do Câmpus universitário de Sinop. O projet o contará 

com homenagens, tarde de encontro que proporcionará 

o desenvolvimento de relações interpessoais, 

entretenimento e valorização da mulher,.  



 

 

TÍTULO: OFICINA DE ORIGAMI 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Pró-Reitoria do Campus Universitário de Sinop 

COORDENADOR: CAMILA DA SILVA TURINI 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO: Origami é a arte de realizar dobraduras no papel (ou em 

outros materiais que podem ser dobrados). Com a 

técnica podem ser feitas infinitas formas, animais, 

flores, figuras humanas, objetos, e o que mais a 

imaginação permitir! A Oficina de Origami destina -se 

para iniciantes com pouca ou nenhuma prática na 

realização de origamis, de todas as idades, para 

conhecer e desenvolver essa atividade utilizando 

variados tipos de papéis. A oficina terá 3 módulos, 2 são 

de cursos e 1 será a exposição dos trabalhos.  



 

 

TÍTULO: ARTES MARCIAIS NO CÂMPUS UNIVERSITÁRIO 
SINOP 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Pró-Reitoria do Campus Universitário de Sinop 

COORDENADOR: CAMILA DA SILVA TURINI 

ÁREA TEMÁTICA: Desporto 

RESUMO: O projeto “Artes Marciais no Campus Universitário 

Sinop” é anual e se faz presente no cotidiano dos 

universitários, que necessitam de atividades de 

extensão e ocupação do tempo livre com atividades 

saudáveis. A prática esportiva, principalmente no 

momento de autoconhecimento da pessoa, incentiva o 

espírito de solidariedade, de cooperação, ensina a 

enfrentar e conhecer os limites e também a confrontá-

las em grupo. A iniciação desportiva constitui -se um 

laboratório para a vida, estando presente no mundo 

esportivo muitos dos elementos que são necessários 

para uma existência cidadã, solidária, participativa e 

conscientemente competitiva.   As modalidades 

esportivas as quais serão desenvolvidas são: Jiu -Jitsu, 

Muay Thai, Judô, Boxe, Karatê e Capoeira. Os 

acadêmicos bolsistas desenvolverão os planos de treinos 

para cada esporte, sendo que ficará 1 acadêmico 

responsável por cada esporte. O Diretório Central dos 

Estudantes (DCE) e as Atléticas contribuirão para o 

desenvolvimento dos eventos esportivos -culturais-

socias. 



 

 

TÍTULO: ESPORTE ACADÊMICO DA UFMT – CAMPUS 
SINOP 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Pró-Reitoria do Campus Universitário de Sinop 

COORDENADOR: CAMILA DA SILVA TURINI 

ÁREA TEMÁTICA: Desporto 

RESUMO: O projeto visa a integração e aproximação de 

estudantes em diversas áreas do esporte, como futsal, 

volei, handebol, basquete, tênis de mesa, xadrez. Os 

alunos terão a oportunidade de participar dessas 

modalidades no Câmpus de Sinop e irem aos Jogos 

Universitários Matogrossense. Serão contratados 4 

treinadores para as modalidades de futsal, volei, 

basquete e handebol nas categorias feminina e 

masculina, os quais irão acompanhar os alunos em jogos 

Estaduais e Brasileiros.  



 

 

TÍTULO: VIII JOGOS INTERCURSOS DA UFMT- SINOP 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: ELAINE DIONE VENEGA DA CONCEICAO 

ÁREA TEMÁTICA: Desporto 

RESUMO: Os Jogos intercursos são realizados anualmente pela 

Coordenação de Esportes da UFMT Campus de Sinop com 

o auxílio da Pró Reitoria de Cultura, Vivencia e Extensão 

e com a parceria da Secretaria de Esportes Lazer e 

Juventude. O objetivo desse evento é proporcionar aos 

acadêmicos uma interação entre os cursos, estímulo a 

prática esportiva e ao lazer e ocupação de tempo livre 

com atividades recreativas, esportivas saudáve is. 



 

 

TÍTULO: DESCOMPLICANDO A GENÉTICA, 2017 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: MARCIA FABIANA BARBOSA DE PAULA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: A genética é uma ciência relativamente nova que está 

avançando de maneira progressiva nos últimos anos em 

diversas áreas, principalmente na medicina e 

agricultura, como pode ser observado todos os dias nas 

principais mídias. O desenvolvimento promissor dessa 

ciência, dependem de estudantes que estão hoje no 

ensino médio e podem se tornar geneticistas do futuro. 

Desta forma, é necessário formar estudantes preparados 

para compreender esse avanço. Nessa temática, esse 

projeto de extensão, visa auxiliar os alunos do ensino 

médio da cidade de Sinop- MT a compreender melhor 

alguns conceitos de genética básica e humana, 

considerada muitas vezes uma disciplina de difícil 

assimilação, utilizando para isso aulas expositivas e 

jogos didáticos. Serão desenvolvidos jogos didáticos 

como ferramentas fundamentais para os processos de 

ensino e aprendizagem, importante e viável alternativa 

para auxiliar na construção do conhecimento do aluno, 

visando uma melhor preparação desses alunos tanto 

para provas como o ENEM, como na formação de 

indivíduos preparados para compreender e se inserir na 

sociedade moderna. Além de também abordar temas de 

genética humana, objetivando esclarecer sobre algumas 

síndromes, para tentar diminuir assim o preconceito e 

aumentar a inclusão.  



 

 

TÍTULO: HORTA ESCOLAR: ESPAÇO DE APRENDIZAGEM, 
EDUÇAÇÃO ALIMENTAR E AMBIENTAL 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Ambientais CUS 

COORDENADOR: ROGERIO ALESSANDRO FARIA MACHADO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O projeto horta escolar: espaço de aprendizagem, 

educação alimentar e ambiental foi proposto com o 

objetivo de transformar a horta escolar num ambiente 

interdisciplinar de aprendizagem, que desperte o 

interesse mútuo de professores e estudantes no cuidado 

com o ambiente através da implantação da horta 

escolar, visando complementar a merenda escolar e a 

alimentação dos estudantes fornecendo um alimento 

natural, saudável e que ele aprendeu a cultivar. Assim, 

os estudantes devem estar presentes na maioria das 

etapas e atividades desenvolvidas na horta, tais como: 

seleção das espécies a serem plantadas, formas de 

produção de mudas e plantio, cuidados com a horta e 

colheita. Os professores auxiliarão os alunos no 

desenvolvimento e manutenção da horta e na 

supervisão das atividades realizadas na mesma. Os 

professores serão estimulados e incentivados a também 

elaborar estratégias que permitam trabalhar os 

conteúdos numa visão interdisciplinar. O projeto horta 

escolar será desenvolvido em cinco ações: a) Palestra: 

Horta escolar - espaço de aprendizagem e educação 

alimentar; b) Curso de capacitação - horta escolar, 

ambiente de aprendizagem e educação alimentar e 

ambiental; c) Implantação e condução da horta escolar; 

d) Aplicação de questionário sobre a alimentação dos 

estudantes; e) Seminário: Aprendizados e saberes com a 

horta escolar. Durante a realização do seminário serão 

avaliados os resultados obtidos, destacando-se as 

limitações e/ou possibilidades de cada atividade e 



sugestões de nova e/ou melhorias nas que foram 

realizadas.  



 

 

TÍTULO: PRATICANDO MICROBIOLOGIA: 
CONTRIBUIÇÕES NA APRENDIZAGEM NO 
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: THAIS BADINI VIEIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Aulas práticas associadas à teoria promovem 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 complementar as aulas teóricas de 

ciências e biologia com atividades práticas e 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 e serão 

realizadas atividades práticas através de técnicas de 

coloração e evidenciação de células eucariotas e 

procariotas (microbiota residente e transitória),  

semeadura em meios de cultura visando evidenciar 

microrganismos contaminantes em diferentes ambientes 

na escola, destacando  a importância de técnicas de 

assepsia utilizadas no cotidiano para redução da 

microbiota contaminante.  



 

 

TÍTULO: RECURSOS PEDAGÓGICOS EM BIOLOGIA 
CELULAR 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: GERDINE FERREIRA DE OLIVEIRA SANSON 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Este projeto tem por objetivo desenvolver recursos 

didáticos para as disciplinas das áreas biológicas e da 

saúde que apresentam como objeto de estudo 

microorganismos, células, e tecidos. Os recursos a serem 

desenvolvidos devem ser objetos que possam ser 

manipulados, analisados, montados e desmontados por 

estudantes, sendo que o público alvo para a utilização 

do material elaborado serão estudantes dos semestres 

iniciais da universidade e também de ensino médio. Os 

recursos também deverão ser lúdicos, enquanto 

preservam características ultraestruturais e funcionais 

fundamentais, de forma a permitir a compreensão das 

características da vida no nível celular e molecular. Para 

isso, os estudantes participantes do projeto utilizarão as 

mais diversas técnicas de artesanato, de forma a 

incorporar nos objetos - principalmente brinquedos, 

mas podendo também ser outros tipos de recurso - as 

informações obtidas através de pesquisa e de análise do 

grupo de trabalho. Serão desenvolvidos 8 recursos 

escolhidos em conjunto com todos os participantes do 

projeto. Os recursos elaborados serão expostos em 

escolas e em outros eventos relacionados à educação, 

iniciando um acervo a ser mantido para utilização nas 

disciplinas de Biologia Celular, Microbiologia, Biologia 

Molecular e outras afins. Para atingir os objetivos deste 

projeto, estão sendo solicitadas duas bolsas de 

extensão, para extensionistas com perfis distintos de 

formação: uma para um estudantes dos cursos de 

graduação da área de Ciências Biológicas ou da Saúde, 

que deverá coordenar equipe de extensionistas no 

levantamento da literatura científica sobre o tema do 

recurso e outro idealmente dos cursos de licenciatura 



ou engenharias, que terá como principal objetivo de 

fundamentar a escolha do material a ser utilizado no 

recurso de forma a maximizar sua durabilidade e 

adequação ao manuseio seguro. No entanto, não haverá 

restrição a priori no perfil de formação dos bolsistas 

selecionados. Estes alunos coordenarão uma equipe de 

extensionistas de cerca de 15 a 20 estudantes da 

UFMT/CUS, número estimado a partir da manisfestação 

de interesse já realizada por um grande número de 

discentes do campus.  



 

 

TÍTULO: SINOPENSE: AÇÕES DE POPULARIZAÇÃO DA 
CIÊNCIA, ARTE E CULTURA PARA PROMOÇÃO DA 
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e 

Sociais CUS 

COORDENADOR: CLARIANNA MARTINS BAICERE SILVA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Cabe à Universidade desempenhar o empoderamento da 

população das informações referentes a saúde, meio 

ambiente, política, economia, cultura e arte para formar 

cidadãos socialmente referenciados com a percepção do 

seu papel na comunidade. A relevância deste projeto 

reside no fato de promover o empoderamento da 

sociedade sinopense da UFMT/CUS como espaço de 

formação através da difusão do conhecimento e de 

convivência familiar, cultural e art ística. Nosso objetivo 

é criar uma interface popular de troca de conhecimentos 

e saberes entre a comunidade acadêmica e a sociedade 

com a realização de eventos socioculturais (feiras, 

exposições de arte, shows, palestras, exposição de 

vídeos dentre outros)  e o informativo “SinoPENSE” 

criado para a divulgação das ações deste projeto. 

Espera-se que os universitários se envolvam nas ações 

supracitadas e no processo de produção do material 

expográfico, identificando temas considerados 

importantes a serem explorados para melhorar o nível 

de esclarecimento da sociedade de temas atuais e que 

interfiram diretamente na vida das pessoas. No projeto, 

trabalharemos cada temática levantada como 

importante pelo público alvo, de forma multi, trans e 

interdisciplinar, fazendo com que os jovens atores, 

bilateralmente, demonstrem sua criatividade e 

criticidade.  



 

 

TÍTULO: V FEIRA DE CIÊNCIAS DE SINOP 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e 

Sociais CUS 

COORDENADOR: MAURO ANDRE DRESCH 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: A proposta da V Feira de Ciências de Sinop é uma 

continuidade à uma recente tradição na cidade de Sinop 

que tem por objetivo fomentar a pesquisa científica dos 

acadêmicos da educação básica, em todas as etapas 

escolares (ensino fundamental e médio) por meio da 

elaboração e execução de feiras de ciências tanto em 

âmbito local (etapa escolar) quanto em âmbito 

municipal (etapa municipal). Nesse sentido, as escolas 

das redes públicas (municipal e estadual) e privada da 

cidade de Sinop serão incentivadas a promoverem feiras 

de ciências em suas unidades escolares, seguindo 

diretrizes científicas de execução dos projetos que serão 

desenvolvidos pelos estudantes, tendo orientação de 

um professor da própria escola. Os projetos serão 

divididos entre categorias (Kids, Infanto Juvenil e 

Jovens) para inserir toda comunidade escolar no 

referido projeto. Os projetos apresentados nas etapas 

escolares serão avaliados por professores tanto das 

próprias unidades escolares (onde o professor 

orientador não poderá avaliar trabalhos do mesmo nível 

que orienta) quanto por professores da UFMT e 

UNEMAT, a convite das unidades escolares. Os trabalhos 

melhores avaliados nas unidades escolares serão 

convidados a apresentarem seus trabalhos na etapa 

municipal, um evento de grande porte promovido pela 

UFMT, na pessoa do Prof. Dr. Mauro André Dresch, onde 

os trabalhos concorrerão, entre as categorias, na etapa 

municipal, sendo os trabalhos apresentados avaliados 

por professores atuantes nos cursos de licenciatura 

ofertados pela UFMT/Sinop, seguindo critérios 

científicos. Nesse sentido, o presente projeto almeja 



despertar o interesse científico dos estudantes da 

educação básica da cidade de Sinop.  



 

 

TÍTULO: UNIVERSIDADE DA VIDA- ANO II 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Ambientais CUS 

COORDENADOR: SOLANGE MARIA BONALDO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: A violência, evasão escolar e desinteresse pelos estudos 

são fatos presentes na realidade de muitas escolas no 

Brasil. Em Sinop tem aumentado consideravelmente nos 

últimos anos. Pensando nisso acadêmicos da 

Universidade Federal de Mato Grosso campus Sinop se 

juntaram com pessoas da comunidade e idealizaram o 

presente projeto que terá por finalidade, oferecer 

cultura, esporte e aumentar o fluxo de informação entre 

universidade e escola através de atividades 

multidisciplinares que permita a exp ansão dos 

horizontes entre as crianças e estimule o elo com a 

escola e os estudos, auxiliando na formação de um 

indivíduo com senso crítico, capaz de exercer sua 

cidadania.  



 

 

TÍTULO: A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO ENSINO 
FUNDAMETAL 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e 

Sociais CUS 

COORDENADOR: ELIZABETH QUIRINO DE AZEVEDO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O propósito desta pesquisa é buscar desenvolver 

estudos que atinjam a sala de aula em níveis de ensino 

da Educação Básica e, a partir das atividades de 

pesquisa, provocar reflexões sobre o ensino e a 

aprendizagem da Matemática. Assim, procura-se 

investigar o potencial da Metodologia de Ensino -

Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da 

Resolução de Problemas, no Ensino Fundamental.  Dos 

resultados obtidos espera-se obter avanços nos 

saberes/conhecimentos de professores envolvidos no 

projeto com indicativos para a formação inicial de 

professores de Matemática da UFMT-Sinop, buscando 

relacionar teoria e prática na aquisição do 

conhecimento matemático e dar sentido à matemática 

que se trabalha em sala de aula.    Durante a execução 

do projeto, buscar-se-á não apenas compreender ou 

descrever a prática, mas através de análise e reflexões 

sobre essa prática buscar conceber ações de maneira a 

aperfeiçoá-la. 



 

 

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

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e 

Sociais CUS 

COORDENADOR: SERGIO PEREIRA MAIOLINI 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

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 considerad a 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: CÓPIA DE SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO EM 
CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA - SECEM 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e 

Sociais CUS 

COORDENADOR: KATIA DIAS FERREIRA RIBEIRO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

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 e 

matemática, 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: DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DE ASTRONOMIA EM 
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e 

Sociais CUS 

COORDENADOR: YURI ALEXANDROVISH BARBOSA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

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, Matemát ica 

- 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 ob jetivos: 

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: GRUPO DE ESTUDO DE QUÍMICA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e 

Sociais CUS 

COORDENADOR: KATIA DIAS FERREIRA RIBEIRO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O projeto de extensão intitulado "Grupo de estudos em 

Química", a ser desenvolvido em 40h de atividades, 

objetiva viabilizar o aprendizado de conhecimentos para 

a docência e a atualização de professores de Ciências 

Naturais em formação por meio de pesquisa e estudo de 

temas de Química. Tem como público alvo estudantes do 

curso de Licenciatura em Ciências Naturais e 

Matemática (LCNM) da UFMT/CUS podendo contemplar 

professores em atuação na área. As atividades 

envolveram seleção, leitura e discussão de textos bem 

como solução de problemas e elaboração e 

desenvolvimento de atividades lúdicas. A avaliação do 

projeto se dará contínua e sistematicamente entre 

coordenadora e acadêmico voluntário e em 

determinados momentos entre esses e todos os 

participantes por meio de grupo focal.  



 

 

TÍTULO: II INTEGRAFARMA – SEMANA DE RECEPÇÃO E 
INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS DE FARMÁCIA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: PATRICIA DA COSTA MARISCO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: A vida de um aluno ingressante ou calouro é marcada 

por muitas mudanças paradoxais, concomitantemente à 

alegria da aprovação no vestibular, tem -se as incertezas 

e medos da nova rotina imposta pelo ingresso no ensino 

superior, aliados às dificuldades de integração com os 

diferentes colegas e docentes do curso escolhido. Não 

obstante, o ingresso na universidade marca um 

momento importante na vida dos acadêmicos, no qual 

vivenciarão mudanças constantes em um espaço repleto 

de oportunidades, e sofrerão um impacto ao se 

depararem com uma estrutura totalmente diferente 

daquela que estavam habituados no ensino médio e, que 

muitas vezes, causa insegurança no momento do 

ingresso. As primeiras experiências proporcionadas 

pelas universidades aos calouros  são atividades 

fundamentais para uma melhor adequação à nova fase 

em sua vida, para auxiliar na permanência no curso e 

para o sucesso do acadêmico enquanto discente e 

indivíduo, visto que por mais que aparentem estar 

preparados para esta nova experiência,  os mesmos se 

encontram em uma situação um tanto vulnerável, 

havendo, portanto, o risco de transformarem o sucesso 

em fracasso, por não manterem o foco inicialmente 

proposto. Este quadro delicado de mudança na vida dos 

discentes ingressantes na universidad e justifica e 

impulsiona ações inovadoras de acolhimento aos 

calouros de forma mais planejada e humanizada  



 

 

TÍTULO: POSSE RESPONSÁVEL E CAMPANHA DE 
VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA: 
CONSCIENTIZAÇÃO DE ESCOLARES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO DO MUNICÍPIO DE 
SINOP - MT 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: FABIO JOSE LOURENCO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: A raiva é uma zoonose de grande relevância em saúde 

pública por ser uma zoonose sem tratamento, com alta 

taxa de mortalidade. A vacinação dos animais co nsiste 

na principal forma de prevenção da enfermidade em 

animais e humanos, principalmente quando realizada 

nos animais cujo convívio é estreito com seres humanos. 

Neste contexto, a Prefeitura Municipal de Sinop, por 

intermédio da Secretaria de Saúde do Mu nicípio de 

Sinop, estado de Mato Grosso, realiza anualmente 

campanhas de vacinação antirrábica em caninos e 

felinos com o objetivo de imunizar o maior número de 

animais desta espécie possível. Entretanto, por ser de 

caráter não obrigatório, a adesão dos mu nícipes à ação 

de imunização antirrábica em cães e gatos depende, em 

grande parte, do nível de conscientização da população 

quanto aos riscos inerentes à doença. Dentro do 

princípio de indissociabilidade do ensino, pesquisa e 

extensão universitária, emerge neste contexto a 

possibilidade de associação entre o ensino e a extensão 

no âmbito da Universidade Federal de Mato Grosso, o 

qual resulta no presente projeto de extensão que 

objetiva conscientizar previamente famílias quanto à 

importância da vacinação e do controle de zoonoses na 

saúde pública. Para atingir este objetivo, o método a ser 

usado será o de realização de palestras de curta duração 

e confecção de folders e cartazes abordando o tema da 

posse responsável de animais, com enfoque na 

importância da participação na campanha de vacinação 



antirrábica, a serem apresentados aos alunos dos 

ensinos fundamental e médio das escolas públicas do 

município de Sinop – MT. 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 criado em ambientes 

limpos e constantemente higienizados até a importância 

de se ficar atento quanto à aspectos gerais de saúde e 

da necessidade de submete-lo à consultas Médicas 

Veterinárias regularmente. Ainda, será abordada a 

importância de seguir corretamente um calendário de 

vacinações, especialmente na vacinação antirrábica. A 

estratégia destas ações é a de sensibilizar o público alvo 

a fim de, desde cedo, esclarecê-los acerca da 

importância da posse responsável e da importância da 

sanidade dos animais de companhia na saúde pública e, 

ainda, para que estes possam transmitir o conhecimento 

adquirido a seus familiares e demais pessoas de seu 

convívio. Ao final do presente projeto, espera -se como 

resultados de curto prazo a adesão maciça da população 

do município de Sinop – MT à campanha oficial de 

vacinação antirrábica e, a longo prazo, o 

desenvolvimento contínuo e progressivo da 

conscientização da população acerca dos cuidados 

necessários quanto à saúde animal e do papel do 

Médico Veterinário na saúde pública.  



 

 

TÍTULO: PROJETO OLÁ UFMT SINOP 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Gerência de Graduação e Extensão do CUS 

COORDENADOR: ROSA CAROLINA SILVA DE GOUVEIA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O Projeto “OLÁ UFMT Sinop: projeto que visa à 

interação entre sociedade e universidade"; com o 

objetivo de fazer a interação entre sociedade em geral, 

e, em especial, para os alunos do Ensino Fundamental e 

Médio, com intuito de quebrar a dicotomia entre 

universidade e sociedade, e também como forma de 

incentivar os estudantes a conhecerem a universidade e 

o seu funcionamento de forma a complementar as ações 

desenvolvidas nas escolas pelos serviços de orientação e 

coordenação, assim, abrindo as portas da Universidade 

Federal do Mato grosso - UFMT para a sociedade e os 

alunos, para que possam sentir, observar e interagir 

com o ambiente acadêmico: visitando laboratórios; 

conhecendo a estrutura da Universidade; conversando 

sobre o mercado de trabalho, o presente e o futuro; 

participando de palestras interativas com professores, 

técnicos e acadêmicos bolsistas dos diversos cursos e 

projetos ministrados na UFMT; dissipando dúvidas, 

enfim, somando conhecimentos para uma decisão 

relativa à carreira a ser abraçada.  



 

 

TÍTULO: PROJETO OLÁ UFMT SINOP 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Gerência de Graduação e Extensão do CUS 

COORDENADOR: ROSA CAROLINA SILVA DE GOUVEIA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O Projeto “OLÁ UFMT Sinop: projeto que visa à 

interação entre sociedade e universidade"; com o 

objetivo de fazer a interação entre sociedade em geral, 

e, em especial, para os alunos do Ensino Fundamental e 

Médio, com intuito de quebrar a dicotomia entre 

universidade e sociedade, e também como forma de 

incentivar os estudantes a conhecerem a universidade e 

o seu funcionamento de forma a complementar as ações 

desenvolvidas nas escolas pelos serviços de orientação e 

coordenação, assim, abrindo as portas da Universidade 

Federal do Mato grosso - UFMT para a sociedade e os 

alunos, para que possam sentir, observar e interagir 

com o ambiente acadêmico: visitando laboratórios; 

conhecendo a estrutura da Universidade; conversando  

sobre o mercado de trabalho, o presente e o futuro; 

participando de palestras interativas com professores, 

técnicos e acadêmicos bolsistas dos diversos cursos e 

projetos ministrados na UFMT; dissipando dúvidas, 

enfim, somando conhecimentos para uma decisã o 

relativa à carreira a ser abraçada.  



 

 

TÍTULO: SEMINÁRIOS EM CIÊNCIAS NATURAIS E 
FILOSOFIA DAS ORIGENS 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e 

Sociais CUS 

COORDENADOR: ELIZABETH QUIRINO DE AZEVEDO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Considerando a consolidação do curso de Licenciatura 

em Ciências Naturais da UFMT / Câmpus Universitário 

de Sinop, a ação de extensão “Seminários em Ciências 

Naturais e Filosofia das Origens” propõe, à comunidade 

acadêmica, criar um espaço coletivo de estudos sobre os 

fundamentos epistemológicos das Ciências Naturais e 

seus pressupostos filosóficos, fomentando um ambiente 

de diálogo e socialização de ideias. Por meio da 

investigação literária e análise de narrativas, buscar -se-

á compreender as contradições existentes entre as 

cosmovisões de diferentes segmentos da sociedade. 

Além disso, pretende-se contribuir para o 

desenvolvimento da construção de conhecimentos com 

foco na formação de professores para a Educação 

Básica. 



 

 

TÍTULO: SEMINÁRIOS EM DINÂMICAS EVOLUTIVAS / 
BIOMATEMÁTICA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e 

Sociais CUS 

COORDENADOR: MAZILIO CORONEL MALAVAZI 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Este projeto consiste em um esforço de um grupo de 

professores da UFMT/Sinop e UNEMAT/Sinop, de 

estabelecer um espaço de formação complementar, 

divulgação científica e popularização da ciência e 

tecnologias, para alunos e professores de cursos de 

exatas, ciências biológicas, medicina, entre outros, com 

enfoque em Dinâmicas Evolutivas, dentro da 

Biomatemática. Essa iniciativa visa a difusão do 

conhecimento científico, o fortalecimento de grupos de 

pesquisas multidisciplinares e a aproximação de cursos 

de graduação e pós-graduação com a área de pesquisa 

em biomatemática. Para tal finalidade será ofertado um 

espaço de estudo e divulgação de pesquisas 

relacionadas, desdobramento desses estudos para o 

ensino de graduação e pós-graduação e espaços de 

formação tecnológica para a pesquisa e ensino pautados 

em dinâmicas evolutivas.  



 

 

TÍTULO: TODO O CUIDADO É POUCO 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e 

Sociais CUS 

COORDENADOR: CINTIA LOPES BRANCO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: A Supervisão de Assistência Estudantil (SAE) em parceria 

com o Serviço de Atendimento Especializado, do 

município de Sinop, apresentam o projeto de extensão 

“Todo o cuidado é pouco”.  Durante o ano de 2017, em 

todos os banheiros do Câmpus Universitário d e Sinop, 

estarão disponíveis preservativos femininos e 

masculinos, com o objetivo de conscientizar o público 

universitário sobre os riscos de infecções sexualmente 

transmissíveis (IST) e gravidez indesejada.  



 

 

TÍTULO: UFMT DE PORTAS ABERTAS - RECEPÇÃO DOS 
CALOUROS 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: ELAINE DIONE VENEGA DA CONCEICAO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O UFMT de portas abertas vem proporcionar aos novos 

acadêmicos a oportunidade de se integrarem ao 

contexto do ensino superior fazendo com que eles 

possam aproveitar melhor (ou não), as oportunidades 

oferecidas pela universidade, quanto para a sua 

formação profissional, quanto para o seu 

desenvolvimento psicossocial.Com o objetivo de 

integrar os novos acadêmicos ao contexto do Ensino 

Superior. Serão realizadas exposições dos projetos de 

iniciação cientifica e de extensão desenvolvidos nos 

cursos do campus de Sinop, reforçando as três vertentes 

que sustentam a universidade, pesquisa, ensino e 

extensão, através de banners, fotografias e de recursos 

áudio visuais. A avaliação ocorrerá durante o 

desenvolvimento das atividades e na participação dos 

calouros.  



 

 

TÍTULO: VII FÓRUM DAS LICENCIATURAS II FÓRUM DOS 
BACHARELADOS CAMPUS SINOP 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: ELAINE DIONE VENEGA DA CONCEICAO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: Realização de fórum e apresentações de trabalhos dos 

docentes do Campus.  



 

 

TÍTULO: GESTÃO DO AGRONEGÓCIO 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Ambientais CUS 

COORDENADOR: DANIEL CARNEIRO DE ABREU 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O agronegócio é o maior negócio da economia brasileira 

e também da economia mundial. No Brasil, em torno de 

40% dos empregos diretos e 90% do saldo positivo da 

balança comercial são consequências da pujança do 

agronegócio. O setor hoje é responsável pela 

estabilidade externa. Entretendo, o país expo rta 

commodities sem valor agregado para países 

emergentes que possuem, em muitos casos, economia 

baseada em óleo e gás. Por tanto, capacitar os 

professionais para atuar no aumento da eficiência e da 

competitividade das empresas ou instituições que 

atuam no mercado agroindustrial se faz necessário. É 

importante que acadêmicos/profissionais desenvolvam 

habilidades para caracterizar e interpretar as diversas 

cadeias agroindustriais e as organizações sociais 

envolvidas; teorizar as questões relacionadas ao 

agronegócio e às organizações envolvidas enfocando -as 

dupla dimensão econômica e social. Este curso é 

enriquecido com seminários visando a capacitação de 

acadêmicos e profissionais que se caracterizam pela 

capacidade de inovação, criatividade, capacidade críti ca 

de análise, motivação e habilidade para identificar e/ou 

resolver problemas estimulando a coordenação 

sistêmica do setor. Espera-se que com a conclusão os 

acadêmicos e professionais estejam aptos a atuar como 

agentes de desenvolvimento do agronegócio.  



 

 

TÍTULO: UFMT CÂMPUS DE SINOP - ESPAÇO EM 
MOVIMENTO 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Pró-Reitoria do Campus Universitário de Sinop 

COORDENADOR: FRANCIELLI CRISTINA FRANCIO VICENTINI 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O projeto "UFMT Câmpus Sinop - Espaço em 

Movimento" tem por objetivo transformar o espaço do 

Câmpus de Sinop em um local dinâmico, de integração 

entre comunidade interna e externa em seus diversos 

movimentos, mediante o uso otimizado  e responsável 

desses espaços, seja atendendo  aos eventos 

institucionais promovidos  por docentes, discentes, 

unidades administrativas e acadêmicas da UFMT,  de 

interesse da Universidade, seja atendendo a demanda 

da comunidade externa. Na ocorrência de  ocupação 

parcial  desses espaços   sua otimização pode se dar no 

acolhimento às demandas da comunidade externa para a  

realização de eventos  de cunho científico, cultural, 

educacional, artístico, religioso, processos seletivos e 

outros, mediante  locação onerosa  de ocupação desses  

espaços, conforme regulamentação específica. Os 

referidos eventos irão oportunizar  à comunidade 

acadêmica ações vinculadas a projetos de extensão, 

ensino e pesquisa em diversas áreas do conhecimento e 

os recursos advindos das referidas locações serão 

utilizados na revitalização do Câmpus nas suas diversas 

atividades de gestão, conservação patrimonial, 

aprimoramento estrutural entre outros.  



 

 

TÍTULO: III COLÓQUIO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA: APROXIMAÇÃO UNIVERSIDADE-
ESCOLA DESTACANDO BOAS PRÁTICAS NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e 

Sociais CUS 

COORDENADOR: EBERSON PAULO TREVISAN 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO: O Colóquio de Ciências Naturais e Matemática trata -se 

de um evento de divulgação científica com 

periodicidade bianual organizado pela Universidade 

Federal de Mato Grosso, Campus de Sinop. Organizado 

por temática de interesse da comunidade científica,  este 

ano de 2017, em sua terceira edição, traz o título: 'III 

Colóquio de Ciências Naturais e Matemática: 

Aproximação universidade-escola destacando boas 

práticas na Educação Básica'. Objetivando assim 

oferecer um espaço de socialização e divulgação de 

pesquisas com foco na aproximação universidade -

escola, visando destacar o potencial de boas práticas 

educativas para a melhoria da oferta de ensino público 

de qualidade. Além de oferecer um espaço que contribui 

com a formação inicial e continuada de graduand os e 

professores da Educação Básica, através de palestras, 

mesas redondas, comunicações científicas, 

apresentações de banner, oficinas temáticas, exposições 

de projetos entre outras atividades.  



 

 

TÍTULO: EXPOSIÇÃO ITINERANTE: POPULARIZAÇÃO DO 
CONHECIMENTO EM PRODUÇÃO ANIMAL 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: ELAINE DIONE VENEGA DA CONCEICAO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

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, os alunos do 

ensino fundamental e ensino médio e a comunidade em 

geral que frequentarão o espaço da Mini Fazenda na 

feira agropecuária EXPONOP-2017. 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 o 

tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e da 

produção animal " A matemática está em tudo na 

produção animal" de forma interdisciplinar, fazendo 

com que os jovens atores, bilateralmente, demonstrem 

sua criatividade e critic idade. O público deste evento é 

composto por agropecuaristas da região do norte do 

Mato Grosso e estados vizinhos que vêm expor animais 

na feira, estudantes universitários, do ensino médio e 

fundamental, além de grupos familiares da cidade de 

Sinop e entorno. A cidade de Sinop é um polo 

agropecuário relevante no cenário nacional e, 

especificamente, na EXPONOP serão fechados muitos 

negócios, além de ser um cenário interessante para os 

alunos interagirem com produtores rurais, 

representantes comerciais e a população em geral.    

Palavras-chave:   exposição, anatomia, morfologia, 

produção, animal  



 

 

TÍTULO: MELIPONÁRIO ITINERANTE: UMA PROPOSTA DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e 

Sociais CUS 

COORDENADOR: CARMEN WOBETO 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO: As abelhas sem ferrão (ASF) estão distribuídas em 

regiões tropicais e neotropicais, com maior diversidade 

de espécies no bioma Amazônico.  As ASF são 

responsáveis pela polinização de 30 a 90% de espécies 

vegetais da mata Amazônica, enquanto que as abelhas 

de um modo geral são responsáveis pela polinização de 

cerca de 80% das plantas de cultivo. Portanto, a 

conservação das ASF está relacionada com a 

manutenção do bioma Amazônico e com a produção de 

alimentos. Trazer a temática das ASF para as Escolas 

Municipais de Sinop integra o movimento de Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente nos currículos 

do Ensino Fundamental. O objetivo desta ação é a 

conscientização sobre a importância ambiental da 

conservação das ASF do público alvo, ou seja, 

professores e alunos de Escolas Municipais de Sinop. 

Além disso, almeja-se a inserção desta temática na sala 

de aula, através da exploração didática do meliponário 

itinerante. As atividades envolverão inicialmente um 

curso de capacitação de 40 horas para os professores, 

com a temática: ASF e meliponicultura como ação 

pedagógica. Após, será instalado em cada Escola o 

meliponário, por um período de 02 meses, serão 

realizadas atividades de apresentação do meliponário 

aos alunos, na presença do professor regente, em cada 

Escola. Nas Escolas em que serão criadas oficinas de 

meliponicultura será feita uma demonstração da divisão 

de um enxame de ASF. Serão realizadas reuniões de 

avaliação com a equipe de execução desta ação; além 

disso os professores avaliarão o curso de capacitação e 

toda ação desenvolvida, através de questionário e de 



reunião ao final desta ação; assim como os alunos 

avaliarão a ação em sala de aula, na presença do 

professor da turma, através de diálogo com cada turma 

de alunos. 



 

 

TÍTULO: AGROECOLOGIA NA ESCOLA: CONSTRUINDO 
SABERES 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e 

Sociais CUS 

COORDENADOR: RAFAELLA TELES ARANTES FELIPE 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO: O cenário das escolas públicas nos últimos anos 

enfrenta a necessidade da Educação Ambiental estar 

presente no aprendizado de todos os estudante s, 

visando não só a importância da natureza, mas também, 

a relação que a mesma tem com a qualidade de vida, 

aspectos socioeconômicos e culturais, preocupação com 

a redução da utilização de produtos químicos na 

agricultura, despertando a responsabilidade e o cuidado 

do meio em que vivemos . Pensando nisso, o projeto 

“Agroecologia na escola: construindo saberes” tem a 

proposta de construir uma horta agroecológica em duas 

escolas públicas estaduais (Escola Estadual Nossa 

Senhora de Lourdes e Escola Estadual Dj alma Guilherme 

da Silva), além de outras atividades como compostagem, 

plantio de frutíferas, adubação verde, plantas 

medicinais, enriquecendo o conhecimento sobre a 

interação entre esses elementos produtivos e 

ecológicos. As duas escolas escolhidas para a 

implantação da horta agroecológica apresentam alunos 

em situação de vulnerabilidade social, ambas atendem 

pelo menos 8 bairros localizados na área de periferia do 

Município de Sinop e apresentam os menores índices de 

aprendizagem do Município. Praticamente  100% dos 

alunos utilizam transporte escolar, sendo também 

beneficiários do Bolsa Família. De acordo com as 

informações dadas pelas diretoras das escolas, os alunos 

de uma maneira geral, estão inseridos em área de risco 

social, entre eles, criminalidade, prostituição, 

abandono, trabalho infantil, drogas entre outros 

processos de exclusão social. Dentro do ambiente 

escolar a horta agroecológica proporcionará um espaço 



de integração de saberes, onde o objetivo principal é a 

implantação da horta agroecológica,  com o intuito de 

oportunizar a inclusão dos alunos em situação de 

vulnerabilidade em um ambiente que permita que os 

mesmos possam aprender de maneira simples e lúdica 

conceitos de agroecologia, sustentabilidade, qualidade 

de vida a partir de uma alimentação diversificada e de 

alimentos de qualidade e alto teor nutricional 

(produzidos por eles mesmos na horta agroecológica), 

despertando assim, interesse e valorização pelo meio 

ambiente e sua relação com a sociedade. Para a 

realização do projeto, foi realizada uma parceria com a 

Secretaria de Meio Ambiente e de Desenvolvimento 

Sustentável e a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico do Município de Sinop, que fornecerão os 

insumos necessários e apoio técnico e estrutural. Os 

acadêmicos da UFMT bolsistas ou voluntários que 

participarão do projeto também integram um grupo de 

alunos com baixa situação socioeconômica e entraram 

na Universidade através do Programa de Cotas (racial, 

escola pública e/ou renda) reforçando a importância 

deste projeto junto ao Edital PBEXT Ações Afirmativas 

2017. 



 

 

TÍTULO: ARBORIZAÇÃO URBANA 1º SIMPÓSIO 
REGIONAL DE SINOP 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: ELAINE DIONE VENEGA DA CONCEICAO 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO: A primeira edição do Simpósio Arborização urbana 

ocorrerá nos dias 29 e 30 de setembro no  Centro de 

Eventos Dante de Oliveira e traz como proposta, além 

da temática ambiental, a  inserção de palestras que 

introduzam temas urbanos e sociais.  



 

 

TÍTULO: SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO CIENTÍFICA: PÓS-
GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e 

Sociais CUS 

COORDENADOR: FLAVIA RODRIGUES BARBOSA 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO: Com o intuito de manter o crescimento científico no 

país, o projeto visa integrar, cientificamente, alunos da 

graduação e pós-graduação do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Ambientais (PPGCAM). Dessa 

forma, periodicamente, alunos irão expor seus trabalhos 

de pesquisa desenvolvidos no PPGCAM para a 

comunidade acadêmica da UFMT Sinop. Ao final do 

projeto espera-se fortalecer o lado critico dos 

graduandos além de estimulá-los a inserirem-se em 

cursos de pós-graduação.  



 

 

TÍTULO: SOLO, UM SER VIVO - PROCESSOS BIOLÓGICOS E 
MICRORGANISMOS DO SOLO 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Ambientais CUS 

COORDENADOR: DANIELE CRISTINA COSTA SABINO 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO: Embora o componente microbiológico represente uma 

pequena fração,  ele é responsável pela intensa 

atividade biológica do solo. Fato este que muitas vezes 

é desconhecido pela população em geral. Nos dias 

atuais, a Internet e redes sociais apresentam -se como 

grandes veículos de comunicação, atingindo um grande 

público, com rapidez e facilidade. No entanto, muitas 

vezes, os conteúdos encontram-se pulverizados em 

diferentes locais, necessitando-se realizar várias buscas, 

muitas vezes cansativas e pouco produtivas. Assim 

sendo, esse projeto possibilitará levar o conhecimento a 

sociedade da importância do fator biológico nas 

transformações do solo e produtividade agrícola, de 

uma maneira rápida, fácil e interativa. Objetiva 

apresentar e divulgar materiais (resultados de 

experimentos, metodologias, aplicações, inovações 

tecnológicas) área de Microbiologia Agrária/Ambiental, 

visando um maior conhecimento por parte da sociedade 

(produtores, agrônomos, estudantes de Ciências 

agrárias e áreas correlatas, produtores familiares, e 

demais pessoas que tenham interesse pelo tema) da 

importância dos microrganismos nos processos de 

produção agrícola.  



 

 

TÍTULO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA COLETA DE ESGOTO 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Ambientais CUS 

COORDENADOR: ROSELENE MARIA SCHNEIDER 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO: O projeto é uma ação em pareceria com a empresa 

Águas de Sinop (Nascentes do Xingu) que visa envolver 

os alunos de graduação em Engenharia Agrícola e 

Ambiental nas práticas do dia a dia em relação ao 

manejo de esgotos. O trabalho visa conhecer o sistema 

de coleta, transporte e tratamento de esgoto e as 

especificidades bem como os problemas que existem no 

sistema de coleta, transporte e tratamento de esgotos 

no bairro Daury Riva, em Sinop-MT. 



 

 

TÍTULO: ACOLHENDO QUEM ACOLHE 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: EMILIANE SILVA SANTIAGO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O Programa Miscelânea visa proporcionar a ambiência/ 

vivência acadêmica, orientar a inserção discente na 

realidade sociocultural e política da comunid ade com 

vistas ao cuidado preventivo psicossocial, oferecer á 

comunidade interna e externa ações especializadas 

interdisciplinares e intersetoriais voltadas á promoção 

da saúde, prevenção de agravos e reabilitação da saúde, 

considerando as dimensões humanas física, mental, 

espiritual e sociocultural imbricadas no processo saúde -

doença. O programa pretende intervir sobre 

determinantes de saúde-doença, sobretudo que estejam 

relacionados ao enfrentamento psicossocial de 

adversidades (resiliência), de forma que  se gere 

oportunidades de empoderamento da comunidade. Para 

isso o programa busca promover, por meio da 

vinculação de projetos extensionistas, a interlocução 

entre atores sociais que produzam conhecimento e 

possam aplica-lo dialogicamente com a UFMT em 

benefício da comunidade sinopense, como instituições 

de ensino e saúde, governamentais ou não. O 

atendimento psicossocial para a comunidade interna e 

externa e a educação permanente em saúde e cidadania 

são os pilares dos projetos vinculados.  



 

 

TÍTULO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EM DIFERENTES 
NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE. 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: MARIA DE ALMEIDA ROCHA RISSATO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: A Assistência Farmacêutica (AF) integra a Política 

Nacional de Saúde e corresponde a um dos blocos de 

financiamento do Ministério da Saúde para as ações em 

saúde nos estados e municípios. Essa política pública 

objetiva o acesso do cidadão à medicamentos seguros, 

efetivos e de qualidade. A gestão adequada da AF 

contribui para uso racional de medicamentos e promove 

uso responsável dos recursos públicos. Este projeto 

pretende descrever o fluxo de acesso a medicamentos 

pelo usuário em todos os pontos de fornecimento que 

integra a secretaria municipal de saúde, medicamentos 

que compõe a atenção básica, estratégica e 

especializada; promover capacitação no tema AF para 

servidores da Secretaria Municipal de Saúde que atuam 

na AF e acadêmicos participantes do projeto, também 

irá promover a participação de acadêmicos em reuniões 

de instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde - SUS 

a fim de introduzir o acadêmico na vivência  das 

decisões destas instâncias. Por fim este projeto irá 

desenvolver juntamente com outros professores ações 

no projeto "Consultório Farmacêutico" com objetivo de 

promover o uso racional de medicamentos por m eio de 

orientação e cuidados farmacêuticos a usuários de uma 

farmácia regional.  



 

 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS E 
ATENÇÃO FARMACÊUTICA EM UMA FARMÁCIA 
REGIONAL NO MUNICÍPIO DE SINOP, MT. 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: REGIANE DE CASTRO ZARELLI LEITZKE 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: A receita médica é fator essencial para a terapêutica, a 

qualidade e quantidade do consumo de medicamentos, 

embora o ato da prescrição sofra influências do 

conhecimento do prescritor, das expectativas do 

paciente e da indústria farmacêutica. No Brasil, elas são 

normatizadas pelas normas referentes à prescrição de 

medicamentos que são a Lei Federal n.° 5991/73; o 

Decreto n.° 3181/99 (que regulamenta a Lei n° 9787/99); 

as RDCs da ANVISA 80/2006, 16/2007 e 44/2010; a 

portaria SVS/MS 344/98; o Código de Ética Médica do 

Conselho Federal de Medicina; e a Resolução n.° 

357/2001, do Conselho Federal de Farmácia. Através da 

análise dos receituários pode-se verificar o acesso a 

medicamentos que é um dos objetivos da política de 

medicamentos no Brasil e da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) (BRASIL, 2005) e faz parte de uma das 

metas de Desenvolvimento do Milênio (OPAS).  Nas 

prescrições também pode-se observar os Indicadores do 

Uso de Medicamentos como uma maneira de descrever e 

avaliar com segurança aspectos que afetam a prática 

farmacêutica em grandes e pequenos centros de saúde 

(OMS, 1993), os indicadores de prescrição permitem 

conhecer as práticas terapêuticas correntes, e descrever 

as necessidades de medicamentos da população 

atendida (ACURCIO, ET AL. 2004) Os indicadores do uso 

de medicamentos permitem ainda caracterizar a 

Porcentagem de medicamentos prescritos pelo nome 

genérico, porcentagem de medicamentos prescritos da 

lista de medicamentos essenciais, Porcentagem de 

antibióticos prescritos, e percentagem de injetáveis 

prescritos (OMS, 1993).  Embora o acesso aos 



medicamentos essenciais seja um direito humano 

fundamental ainda é considerado crítica, pois a OMS 

estima que cerca de 1/3 da população mundial não tem 

acesso regular a esses medicamentos (WHO, 2004e). Os 

medicamentos essenciais constituem insumos 

fundamentais no tratamento e recuperação da saúde 

(PEPE, 2000). Seu uso apropriado possui um alto custo -

efetivo (BRASIL, 2005), pois esses medicamentos e o 

acesso a eles são considerados indicadores da qualidade 

e da resolutividade do sistema de saúde, e a falta de 

acesso é uma causa frequente de retorno de pacientes 

aos serviços de saúde (FERRAES, 2002).  A Assistência 

Farmacêutica exerce um papel extremamente 

importante na política nacional de saúde, na política 

nacional de medicamentos e na política nacional de 

assistência farmacêutica, na medida em que busca 

garantir o acesso e a promoção do uso racional de 

medicamentos, que através do cuidado farmacêutico 

integra ações de educação em saúde, que incluem 

atividades de educação permanente para a equipe de 

saúde e atividades de promoção à saúde de caráter 

geral, e ações de promoção do uso racional de 

medicamentos, com o desenvolvimento de atividades 

assistenciais e técnico pedagógicas.   Os serviços de 

clínica farmacêutica correspondem às funções do 

farmacêutico diretamente vinculadas ao usuário 

ampliando o cuidado em saúde e aumentando a 

resolutividade do uso de medicamentos, não apenas 

direcionados ao acesso aos medicamentos, mas t ambém 

aos resultados de saúde obtidos a partir deles.  Assim, o 

cuidado farmacêutico constitui a ação integrada do 

farmacêutico com a equipe de saúde, centrada no 

usuário, para promoção, proteção e recuperação da 

saúde e prevenção de agravos. Visa à educaç ão em 

saúde e à promoção do uso racional de medicamentos 

prescritos e não prescritos, de terapias alternativas e 

complementares, por meio dos serviços da clínica 

farmacêutica e das atividades técnico -pedagógicas 

voltadas ao indivíduo, à família, à comunida de e à 

equipe de saúde (BRASIL, 2014).    Os serviços 

farmacêuticos, enquanto componente das ações de 

saúde, devem cumprir com as diretrizes propostas pela 

Política Nacional de Assistência Farmacêutica, tendo o 

cuidado farmacêutico integrando as ações de e ducação 

em saúde, que incluem atividades de educação 

permanente para a equipe de saúde e atividades de 

promoção à saúde de caráter geral, e ações de 

promoção do uso racional de medicamentos, com o 



desenvolvimento de atividades assistenciais e técnico 

pedagógicas (BRASIL, 2014). Assim a atenção 

farmacêutica tem os propósitos direcionados aos 

pacientes montando táticas para ajustar hábitos e estilo 

de vida propiciando seguimento e orientação 

farmacoterapêutico e orientação de autocuidado e 

autonomia, aumentando níveis de conhecimento e 

apreensão dos processos de saúde e doença (RIBEIRO, 

2012). Diante dos fatos apresentados a proposta do 

trabalho é realizar seguimento farmacoterapêutico 

destinado aos pacientes atendidos na farmácia regional 

que mediante avaliação da receitas apresentem 

complicações em sua terapia medicamentosa e análise 

das receitas médicas prescritas. Continuando assim com 

as atividades de extensão destinadas a comunidade 

desde 2014/1, com assistência farmacêutica e atenção 

farmacêutica no consultório farmacêutico em uma 

farmácia regional de Sinop/MT.  



 

 

TÍTULO: CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE AS 
DOENÇAS CARDIOVASCULARES E FATORES DE 
RISCO 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: MARIO MATEUS SUGIZAKI 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O programa Saúde 100% foi criado em 2012 e esteve 

associado ao Programa de Educação pelo Trabalho (PET) 

Vigilância em Saúde até maio de 2015. Durante esses 

cinco anos a equipe do Saúde 100% atendeu mais de 

sete mil pessoas incluindo escolares, trabalhadores de 

empresas, pacientes hipertensos de Unidades Básicas de 

Saúde através do Hiperdia, frequentadores de 

supermercados e campanhas solidárias e as campanhas 

de atividade física. Todas as ações do programa estavam 

voltadas às doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 

que envolvam avaliações dos fatores de risco, 

orientações, palestras e oficinas. Em 2016, o programa 

saúde 100% foi desmembrado e manteve apenas as 

campanhas de extensão solidária e o Mexa-se Quem 

Ama se Cuida. Em 2017, o programa estará voltado ao 

combate as doenças cardiovasculares e conscientização 

sobre a importância da atividade física regular.  Em 

2017, o programa saúde 100% estará voltado para 

campanhas de conscientização sobre a importância da 

atividade física regular no combate as doenças 

cardiovasculares.  



 

 

TÍTULO: CONSULTA DE ENFERMAGEM: UMA 
FERRAMENTA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 
SEXUAL E REPRODUTIVA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: PACIFICA PINHEIRO CAVALCANTI 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Esta ação de extensão será direcionada à assistência de 

enfermagem na atenção primária das mulheres, 

principais usuárias dos serviços de saúde. Abordando 

temas como o câncer de mama e cérvico-uterino, 

infecções sexualmente transmissíveis (IST), sexualidade 

e qualidade de vida, fatores que representam graves 

problemas de saúde pública. O atendimento ocorrerá 

semanalmente na Unidade de Atenção Básica do Jardim 

Botânico, Sinop-MT.  Será realizado um método de 

acolhimento, conhecido como sala de espera, onde 

serão explanados temas voltados à saúde integral da 

saúde da mulher. Em um segundo momento será 

efetivada a consulta ginecológica de enfermagem, que é 

fundamental para prevenção do câncer, especialmente o 

cérvico-uterino e o de mama, sendo também 

indispensável em programas de planejamento familiar, 

pré-natal, atendimento a patologias obstétricas e 

controle de IST. Será realizada uma investigação que 

objetiva avaliar as condições de saúde das mulheres 

atendidas, visando identificar os problemas e 

necessidades, bem como propor e implementar medidas 

de promoção da saúde e prevenção de doenças. O 

projeto será avaliado pelas participantes após cada 

atendimento e em reuniões com a equipe de execução 

nos dias de atividade, quanto ao êxito da condução das 

ações propostas.  



 

 

TÍTULO: CONTROLE DO AEDES AEGYPTI POR MEIO DA 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE VIA NASF II 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: ROBERTA VIEIRA DE MORAIS BRONZONI 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Dengue, Zika e Chikungunya veem causando surtos e 

epidemias em várias regiões do Brasil e o número de 

casos, incluindo o número de óbitos, aumentam a cada 

ano. Estes vírus são transmitidos a seres -humanos pela 

picada de mosquitos infectados da espécie Aedes 

aegypti. A melhor forma de impedir o ciclo de 

transmissão destas enfermidades é eliminando os 

vetores. A Estratégia Saúde da Família (ESF) juntamente 

com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) 

desempenham papel central na garantia à população de 

acesso à saúde básica, atuando de maneira integrada no 

manejo ou resolução de problemas clínicos e sanitários, 

bem como produzindo ações de educação em saúde. 

Neste sentido, alunos do curso de Medicina Veterinária 

da UFMT-Sinop irão atuar junto ao NASF no controle do 

Aedes aegypti em um bairro com alta infestação destes 

vetores. Para tanto serão definidas e aplicadas ações 

educativas, as quais serão baseadas no conhecimen to e 

necessidades do público alvo, bem como no número e 

tipos de criadouros encontrados nas residências. Espera -

se que com tais ações, o público alvo sinta -se motivado 

a mudanças de comportamento, as quais resultem em 

um número menor de focos de criadouros  do mosquito 

com consequente diminuição do número de casos de 

Dengue, Zika e Chikungunya.  



 

 

TÍTULO: CÓPIA DE AÇÃO EDUCATIVA: CURSO DE 
FORMAÇÃO EM TERAPIA COMUNITÁRIA 
INTEGRATIVA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: EMILIANE SILVA SANTIAGO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O Programa Miscelânea visa proporcionar a ambiência/ 

vivência acadêmica, orientar a inserção discente na 

realidade sociocultural e política da comunidade com 

vistas ao cuidado preventivo psicossocial, oferecer á 

comunidade interna e externa aç ões especializadas 

interdisciplinares e intersetoriais voltadas á promoção 

da saúde, prevenção de agravos e reabilitação da saúde, 

considerando as dimensões humanas física, mental, 

espiritual e sociocultural imbricadas no processo saúde -

doença. O programa pretende intervir sobre 

determinantes de saúde-doença, sobretudo que estejam 

relacionados ao enfrentamento psicossocial de 

adversidades (resiliência), de forma que se gere 

oportunidades de empoderamento da comunidade. Para 

isso o programa busca promover, por meio da 

vinculação de projetos extensionistas, a interlocução 

entre atores sociais que produzam conhecimento e 

possam aplica-lo dialogicamente com a UFMT em 

benefício da comunidade sinopense, como instituições 

de ensino e saúde, governamentais ou não. O  

atendimento psicossocial para a comunidade interna e 

externa e a educação permanente em saúde e cidadania 

são os pilares dos projetos vinculados.  



 

 

TÍTULO: CÓPIA DE CONTROLE DE NATALIDADE DE CÃES E 
GATOS NO MUNICÍPIO DE SINOP - MT 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: DOMINGOS DE FARIA JUNIOR 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O presente projeto destina-se a continuar com a ação já 

consolidada, de controle populacional de animais 

domésticos de pequeno porte no município de Sinop, 

MT, através de ação  conjunta entre Univers idade e 

organização não governamental destinada a proteção de 

animais de rua -  APAMS, no sentido de auxiliar no 

controle de zoonoses do município, utilizando conceitos 

modernos para o controle da reprodução de animais de 

rua e/ou da população carente evitando, desta maneira, 

o aumento do número de animais abandonados no 

município e a eutanásia indiscriminada de animais. Além 

disto, o projeto também possibilita o treinamento de 

acadêmicos do curso de Medicina Veterinária, cursando 

as disciplinas de Obstetrícia Veterinária, Técnica 

Operatória, Anestesiologia Veterinária e Clínica 

Cirúrgica I, através da esterilização cirúrgica de cães e 

gatos de proprietários de baixa renda, ONGs, 

funcionários e alunos do curso de Medicina Veterinária, 

mediante supervisão docente. 



 

 

TÍTULO: CÓPIA DE CUCA FRESCA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: EMILIANE SILVA SANTIAGO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O Programa Miscelânea visa proporcionar a ambiência/ 

vivência acadêmica, orientar a inserção discente na 

realidade sociocultural e política da comunidade com 

vistas ao cuidado preventivo psicossocial, oferecer á 

comunidade interna e externa ações especializadas 

interdisciplinares e intersetoriais voltadas á promoção 

da saúde, prevenção de agravos e reabilitação da saúde, 

considerando as dimensões humanas física, mental, 

espiritual e sociocultural imbricadas no processo saúde -

doença. O programa pretende intervir sobre 

determinantes de saúde-doença, sobretudo que estejam 

relacionados ao enfrentamento psicossocial de 

adversidades (resiliência),  de forma que se gere 

oportunidades de empoderamento da comunidade. Para 

isso o programa busca promover, por meio da 

vinculação de projetos extensionistas, a interlocução 

entre atores sociais que produzam conhecimento e 

possam aplica-lo dialogicamente com a UFMT em 

benefício da comunidade sinopense, como instituições 

de ensino e saúde, governamentais ou não. O 

atendimento psicossocial para a comunidade interna e 

externa e a educação permanente em saúde e cidadania 

são os pilares dos projetos vinculados.  



 

 

TÍTULO: DE OLHO NO FUTURO 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: ALINE MORANDI ALESSIO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: A maioria dos conhecimentos é adquirida por meio da 

visão, que é um mecanismo de integração importante do 

indivíduo. A visão é a capacidade que o olho  tem de 

perceber o universo que o cerca e depende da ação 

coordenada entre o globo ocular, seus anexos e o 

cérebro.   Muitos são os cuidados que devemos ter com 

o olho para que a visão tenha um desenvolvimento 

adequado e, uma vez atingido seu potencial máx imo, 

seja preservado. As ações de detecção por meio da 

observação do olho e do comportamento da criança 

(pelos pais, professores, agentes comunitários de saúde 

ou qualquer pessoa que conviva com a criança), a 

avaliação da acuidade visual e o tratamento pre coce de 

distúrbios oculares realizados com óculos, oclusores e 

outros, possibilitam a recuperação e um 

desenvolvimento normal da visão.    A Universidade 

Federal de Mato Grosso Campus de Sinop, UFMT Sinop, 

atenta às necessidades da população, buscou parcer ia 

do Hospital Dois Pinheiros, Secretarias Municipal de 

Educação e Saúde e Casa da Amizade de Sinop, para 

desenvolver um programa que ajude a detectar e 

corrigir problemas de visão de crianças em idade 

escolar.   O Programa De Olho para o Futuro oferece um  

atendimento oftalmológico a todos os alunos 

matriculados no 1º ano do Ensino Fundamental das 

Escolas Municipais e Estaduais localizadas na cidade de 

Sinop que perfaz um contingente de 2.000 alunos, aos 

quais será aplicado o Teste de Acuidade Visual. 

Confirmada a alteração visual na triagem oftalmológico, 

as consultas ocorrerão no Dia do Mutirão De olho para o 

Futuro, e posteriormente, os alunos que precisarem de 

óculos receberão na sua escola, cuja confecção será 



oferecida pela Casa da Amizade.   Finalizan do, 

registramos que o Programa De Olho para o Futuro terá 

continuidade com o objetivo de atender os alunos da 

rede pública municipal e estadual, matriculados em 

instituições de ensino do Município de Sinop, 

garantindo assim, dentro do princípio da educação  

plena, que promove o desenvolvimento integral do 

cidadão, a saúde visual de nossos alunos.  



 

 

TÍTULO: DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO DE 
DOENÇAS DE ANIMAIS DE COMPANHIA E 
SELVAGENS NA REGIÃO NORTE DE MATO 
GROSSO 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: NADIA ALINE BOBBI ANTONIASSI 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Em caso de mortalidade de animais de companhia ou 

animais silvestres, esses serão encaminhados para o 

Laboratório de Patologia Animal (LAPAN) onde será 

realizada necropsia e coleta de amostras de tecidos. 

Estes serão cadastrados, processados para exame 

histopatológico e observados em microscópio óptico. 

Quando necessário as amostras serão enviadas para 

exames microbiológicos, imuno-histoquimicos, e 

moleculares do HOVET, ou para laboratório de química 

para exames toxicológicos. Caso haja necessidade 

haverá deslocamento da equipe para o local da 

mortalidade para realização de investigação 

epidemiológico e clínica. Os resultados serão 

encaminhados aos responsáveis dos animais examinados 

para tomada de medidas de tratamento e pro filáticas. 



 

 

TÍTULO: FARMACÊUTICOS EM AÇÃO 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: RAFAELA GRASSI ZAMPIERON 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Atuação em unidades de saúde e farmácias regionais 

com campanhas de orientação quanto ao uso racional do 

medicamento e importância no autocuidado.  



 

 

TÍTULO: Iª JORNADA REGIONAL MULTIPROFISSIONAL DE 
SAÚDE MENTAL. 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: EMILIANE SILVA SANTIAGO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O Programa Miscelânea visa proporcionar a ambiência/ 

vivência acadêmica, orientar a inserção discente na 

realidade sociocultural e política da comunidade com 

vistas ao cuidado preventivo psicossocial, oferecer á 

comunidade interna e externa ações especializadas 

interdisciplinares e intersetoriais voltadas á promoção 

da saúde, prevenção de agravos e reabilitação da saúde, 

considerando as dimensões humanas física, mental, 

espiritual e sociocultural imbricadas no processo saúde -

doença. O programa pretende intervir sobre 

determinantes de saúde-doença, sobretudo que estejam 

relacionados ao enfrentamento psicossocial de 

adversidades (resiliência), de forma que se gere 

oportunidades de empoderamento da comunidade. Para 

isso o programa busca promover, por meio da 

vinculação de projetos extensionistas, a interlocução 

entre atores sociais que produzam conhecimento e 

possam aplica-lo dialogicamente com a UFMT em 

benefício da comunidade sinopense, como instituições 

de ensino e saúde, governamentais ou não. O 

atendimento psicossocial para a comunidade interna e 

externa e a educação permanente em saúde e cidad ania 

são os pilares dos projetos vinculados.  



 

 

TÍTULO: NINHO DE CUIDADO:  ANTES, DURANTE E 
DEPOIS DO NASCIMENTO 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: PRISCILLA SHIRLEY SINIAK DOS ANJOS MODES 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Projeto de extensão que será desenvolvido em uma 

Estratégia de Saúde da Família Jacarandás, localizada no 

bairro Jacarandás, em Sinop - MT, tendo como público 

alvo as gestantes/acompanhantes, puérperas e recém -

nascidos provenientes da comunidade local. A proposta 

metodológica se dará de forma a realizar atividades 

educativas em grupo com gestantes/acompanhantes e 

as consultas de enfermagem às mesmas após o 

nascimento dos seus filhos. Nas reuniões educativas 

terá como metodologia o modelo dialógico de educação 

em saúde através do uso de práticas educativas que 

visem fortalecer o conhecimento do usuário, 

percebendo a saúde não só como resultado de práticas 

individuais, mas também como reflexo das condições de 

vida em geral, incentivando a autonomia. A carga 

horária total do projeto será dividida entre: encontros 

mensais através do grupo de gestantes/acompanhantes 

na Estratégia Saúde da Família do Jacarandás, com 

atividades pré-definidas e planejadas; encontros 

mensais entre a equipe de trabalho executora do 

projeto e profissionais de saúde envolvidos; reuniões 

semanais entre a docente e discentes envolvidos no 

projeto para o planejamento e avaliação dos conteúdos 

e atividades a serem desenvolvidos, dinâmicas a serem 

aplicadas e organização das atividades a serem 

realizadas; além de estudo de artigos científicos em 

grupo; desenvolvimento de orientações quanto aos 

relatórios e participação em eventos; apresentação e 

divulgação dos resultados em eventos científicos; 

elaboração de artigo científico; construção de material 

educativo; estudo em grupo; reuniões para 

aprofundamento teórico; elaboração de instrumento de 



consulta de enfermagem; consulta de enfermagem ao 

recém-nascido; consulta de enfermagem à puérpera; 

desenvolver a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem nas consultas realizadas; ofertar um 

atendimento multi e interdisciplinar; busca ativa de 

patrocínios, apoio e parcerias; desenvolver habilidades 

de liderança; participação em eventos científicos; 

atualizações referente às temáticas trabalhadas; 

execução de projeto de vivência; monitoria.  



 

 

TÍTULO: OFICINAS EDUCATIVAS COM ADOLESCENTES 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: FRANCISCO MOACIR PINHEIRO GARCIA 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O projeto Denominado: OFICINAS EDUCATIVAS COM 

ADOLESCENTES, é uma proposta de uma nova 

metodologia para desenvolvimento de atividades que  

irão abranger os adolescentes. O projeto tem como 

objetivo,  desenvolver oficinas educativas com 

adolescentes matriculados em duas escolas estaduais no 

ensino fundamental e médio no total de 500 alunos, 

desenvolvendo  ações de promoção à saúde, envolvendo  

aspectos inerentes à Saúde do Adolescente.  Avaliar o 

nível de conhecimento desses adolescentes em relação 

aos temas abordados; despertar o interesse desses, para 

práticas preventivas de auto cuidado;  realizar educação 

em saúde, conscientizando-os quanto aos riscos aos 

quais eles estão expostos.  A   Saúde do  Adolescente  é 

um projeto que abordará temas trabalhados de acordo 

com o seu público-alvo e vinculados a assuntos para os 

adolescentes e também, capacitação intelectual dos 

participantes. 



 

 

TÍTULO: ORIENTAÇÃO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIAS DOS 
PACIENTES CIRÚRGICOS E ANÁLISE DA REDE DE 
ATENÇÃO CIRÚRGICA NO MUNÍCIPIO DE SINOP 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: DANIEL PAULO DALLAGNOL 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: É sabida a importância da orientação pré e pós -

operatórias aos pacientes cirúrgicos. Inúmeros são os 

estudos de diferentes esferas, mostrando benefícios aos 

pacientes que recebem devido apoio e orientação 

quanto à permanência hospitalar, complicações físicas e 

psicológicas, dentre outros. Sabe-se, também, da falta 

de condições adequadas para a prestação deste, em 

todo país, acentuadamente em regiões interioranas e 

em serviços com dificuldades em infraestrutura e 

qualidade profissional para oferecê-lo. Assim, faz-se 

essencial organizar a prestação do mes mo com 

qualidade e eficácia.     Dentro desse contexto, o projeto 

ORIENTAÇÃO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIAS DOS PACIENTES 

CIRÚRGICOS E ANÁLISE DA REDE DE ATENÇÃO CIRÚRGICA 

NO MUNÍCIPIO DE SINOP, desenvolvido pelos estudantes 

de medicina da Universidade Federal de M ato Grosso 

(UFMT) e ligantes da Liga Acadêmica de Cirurgia Geral 

de Sinop (LACGS), sob orientação da Dra. Paula Z. M. 

Lawall, busca esta melhoria dos serviços de 

aconselhamento cirúrgico oferecidos e geridos pela 

Secretaria de Saúde do município de Sinop, Mato 

Grosso, através da realização de acompanhamento e 

orientação pré e pós-operatórias dos pacientes sujeitos 

ao mesmo. Sendo assim, visa-se também, inserir o 

ligante/estudante ao ambiente cirúrgico e fazê -lo 

entender os fatores múltiplos envolvidos nesse  

processo.    Sabe-se da importância da integralidade do 

atendimento no sucesso que qualquer procedimento a 

ser realizado. Em relação à cirurgia, a comunicação 

entre os níveis de atenção, tanto para encaminhamento 

do paciente cirúrgico quanto para seu post erior 



acompanhamento pelo médico da atenção básica, é 

essencial. Deste modo, para alcançar -se a qualidade 

adequada, necessita-se de integração entre os pontos da 

rede, com apoio gestacional municipal que ofereça 

meios e infraestrutura, bem como incentivo à  

comunicação entre as esferas de atenção.  Este projeto 

visa melhorar o serviço através da identificação dos 

pontos de ineficiência do sistema empregado em Sinop. 

Identificados tais, buscará a elaboração de estratégias 

adequadas de funcionamento para correção e melhoria 

do serviço, tendo como base, a Política Nacional de 

Atenção Básica, os textos e portarias do MS sobre o 

funcionamento e gestão das Redes de Atenção em Saúde 

(RAS). 



 

 

TÍTULO: PROJETO FELIZ IDADE 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: MARIAN ASSENCAO DE PAULA ALVES 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: A população de idosos no Brasil vem crescendo de um 

modo transcendente nos últimos anos, diante disso, o 

cuidado de enfermagem deve adotar propostas de 

abordagens múltiplas a esse grupo, focando na 

qualidade de vida dessas pessoas e na prevenção de 

agravos e doenças, em destaque a Hipertensão Arterial 

Sistêmica e Diabetes Mellitus. Com este ponto de vista, 

pretende-se realizar encontros quinzenais, com 

aproximadamente 60 idosos cadastrados na Unidade 

Básica de Saúde (UBS) São Cristóvão, do município de 

Sinop - MT, visando ampliar o conhecimento dos idosos 

quanto à promoção da saúde, através da educação sobre 

os fatores de risco e de proteção das doenças e agravos 

mais comuns entre os idosos, além da mensuração da 

Hipertensão Arterial e Glicemia Capiar. Estes encontros 

ocorrerão tanto na modalidade grupal quanto por meio 

de visitas domiciliares. Espera-se comprovar a 

importância da atividade educativa, da transmissão do 

conhecimento com relação a medidas de promoção da 

saúde, confirmados através de relatos, mencionando a 

incorporação de novas medidas no cotidiano do idoso. 

Além disso por meio do acompanhamento contínuo será 

possível avaliar a melhoria do controle da hipertensão e 

diabetes, possibilitando assim melhorias na sua 

qualidade de vida e no seu quadro geral de saúde.  



 

 

TÍTULO: UFMT NA COMUNIDADE 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: PAMELA ALEGRANCI 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O projeto visa integrar os alunos da área da Saúde, 

portanto receberá o nome de UFMT na Comunidade. O 

principal objetivo será realizar ações de extensão 

solidária nos bairros Dauri Riva, Centro, Jardim Maria 

Vindilina e Jardim São Paulo. Nesta edição, a UFMT, em 

parceria com a Secretaria de Saúde, pretende levar a 

comunidade local alguns tipos de atendimento, tais 

como: triagem de glaucoma, orientações sobre o uso de 

protetores solares para prevenção de câncer de pele, 

aferição de pressão arterial, glicemia, análise do índice 

de massa corporal (IMC), orientação sobre alimentação 

saudável, recreação infantil e vermifugar cães e gatos. 

Também acorrerá atualização da carteira vacinal, bolsa 

família, e realização de testes rápidos para HIV e 

hepatite. Os acadêmicos bolsistas e voluntários 

passarão por capacitação com docentes do Curso de 

Medicina e desenvolverão materiais para as ações. Ao 

final do projeto espera-se contribuir para a 

conscientização e promoção da saúde da população 

atendida acerca de temas importantes para a saúde 

pública, tais como DCNT, câncer de pele, vacinação e 

prevenção de infecções transmissíveis sexualmente, 

assim como, vermifugar os animais de estimação. Desta 

forma, o projeto irá promover a interação dos discentes 

com a comunidade, visando à troca de saberes e a 

construção de uma universidade pública de qualidade 

como visa a nossa universidade.  



 

 

TÍTULO: UFMT NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO 
CÂNCER DE PELE 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: MARIA CECILIA TEIXEIRA DE CARVALHO BRUNO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA) são 

registrados a cada ano, no Brasil, cerca de 135  mil novos 

casos de câncer, sendo que o câncer de pele 

corresponde à 25% dos diagnósticos. Ainda, segundo 

dados do INCA, cerca de 175 mil casos novos deste tipo 

de câncer ocorreu no país em 2016 (Inca.gov, 2017).    O 

câncer é uma doença de etiologia variada, sendo as 

principais causas os fatores ambientais, estilo de vida e 

fatores genéticos (SBD, 2006). Dos tipos de câncer de 

pele, destaca-se o câncer de pele não melanoma 

(CPNM), pois é a neoplasia maligna de maior incidência 

no Brasil, constituindo um grave problema de saúde 

publica. A CPNM, apesar de baixa letalidade, é uma 

doença que pode acarretar deformidades graves (SZKLO 

et al., 2007; Inca.gov, 2017). A população que possui 

olhos e cabelos claros, pele clara e que ainda permanece 

exposta aos raios solares, tem maior risco para o 

desenvolvimento da CPNM (CAFRI et al, 2006).   A 

cirurgia é a opção mais utilizada no câncer de pele não -

melanoma, que pode ser tratado também com 

medicação tópica (aplicada no local) ou, em casos mais 

avançados, apenas com radioterapia ou a associação de 

cirurgia e radioterapia. Contudo, quanto mais avançada 

estiver a doença, menor é a chance de eficácia do 

tratamento.  A Terapia Fotodinâmica (TFD) é um 

tratamento ou terapêutica que envolve a combinação de 

luz visível e fármacos fotossensibilizantes, sendo que 

esses dois componentes quando associados com o 

oxigênio tecidual, produzem uma reação que o torna 

tóxico para as células. Este tipo de terapêutica tem sido 

eficaz no tratamento de diversos tipos de doenças 

dermatológicas, especialmente o câncer de pele não 



melanoma (GOLD, 2008)  As numerosas experiências 

clinicas têm mostrado que Terapia Foto dinâmica (TFD) é 

efetiva e segura para o tratamento do câncer de pele do 

tipo não-melanoma. Uma de suas grandes vantagens é a 

possibilidade de administração tópica, de um 

fotossensibilizante, ACIDO 5 AMINOLEVULINICO (ALA) 

ou seu metil ester (MAL) na forma de creme sobre a 

lesão cutânea e posterior iluminação do local com luz 

visível, tornando a terapia seletiva. A aplicação tópica 

das formulações evita procedimentos invasivos (BLUME, 

J.E. & OSEROFF, 2007).  A utilização da TFD no 

tratamento do câncer de pele do tipo não-melanoma é 

muito vantajosa, pois possui efeitos adversos mínimos 

associadas aos excelentes resultados do tratamento 

(SCHUTIMAKER, 1996). Além disso, a TFD não causa 

cicatriz e mutilações como o tratamento realizado 

através de cirurgias (IBBOTSON, 2006).  Para a obtenção 

dos melhores resultados, faz-se necessário seguir 

corretamente os passos na realização do método. Assi m, 

utilizando os protocolos já publicados e aqui 

apresentados, fontes de luz corretas e, o mais 

importante, a correta indicação da TFD pode-se chegar 

aos índices de cura mais elevados e a resultados 

cosméticos excelentes, como provam todas as 

publicações de TFD (IBBOTSON, 2006).  O projeto será 

realizado em três etapas. Na primeira etapa, os 

indivíduos selecionados nas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) com suspeita de câncer de pele, serão 

encaminhados aos especialistas da Clínica de 

Dermatologia Avançada localizada na cidade de Sinop-

MT, para confirmação diagnóstica, com o auxílio dos 

discentes de medicina da UFMT, Campus de Sinop. Na 

segunda etapa, após a identificação e confirmação da 

doença, os portadores serão submetidos à biopsia da 

lesão. O procedimento de biopsia consiste na realização 

de curetagem e eletrocoagulação, para isso será feita 

anestesia injetável com xylocaína a 2%. Após o 

resultado do exame anatomopatológico, será realizada a 

terceira etapa que consistirá na aplicação da terapia 

fotodinâmica: onde será feita uma assepsia, uma leve 

curetagem e colocada uma substância 

fotossensibilizante, a (ALA) 5-aminolevurinato, que será 

mantida por 3 horas com curativo oclusivo. 

Posteriormente será aplicada luz vermelha de 635nm, 

com uma dose total de 37Joules/cm3. Passada uma 

semana, a luz será aplicada novamente durante 20 



minutos. Terminado o procedimento será necessário que 

o indivíduo utilize um protetor solar físico.  



 

 

TÍTULO: PREVENÇÃO DE OSTEOPOROSE EM MULHERES 
MENOPAUSADAS NA REDE PÚBLICA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: ALEXANDRA SECRETI PREVEDELLO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: A osteoporose é uma doença sistêmica progressiva que 

leva ao comprometimento da formação óssea 

predispondo a um aumento do risco de fratura, sendo 

atualmente um problema de saúde pública devido ao 

aumento da expectativa de vida ocasionando grande 

morbimortalidade pela sua alta prevalência. Afeta 

ambos os sexos com maior incidência nas mulheres 

menopausadas. No Brasil segundo o Ministério da Saúde 

somente 1 a cada 3 pessoas com osteoporose são 

diagnósticadas e somente 1 a cada 5 recebem algum tipo 

de tratamento com uma taxa anual de cerca de 100 mil 

fraturas de quadril por ano gerando custos com 

assistência médica e hospitalar, limitação de atividades 

e óbitos. O projeto busca dar seguimento ao 

ambulatório especializado em osteoporose  criado no 

projeto anterior no ano de 20016 que realizou  

atendimento em  mulheres no período climatérico da 

rede pública municipal buscando identificar população 

de risco para o desenvolvimento de osteoporose e 

posteriores fraturas. No ambulatório as pacientes são 

orientadas e direcionadas para a investigação clínica, 

laboratorial,radiológicos , tratamento adequado 

(orientação dietética, atividade física e farmacológico ) 

e tempo de seguimento. 



 

 

TÍTULO: COMBATE AO AEDES AEGYPTI E PREVENÇÃO DE 
ARBOVIROSES 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: THAIS BADINI VIEIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O PROJETO visa ações com a finalidade de reduzir a 

infestação do Aedes aegypti no município de Sinop - MT 

e na UFMT- Câmpus Sinop. As ações serão destinadas ao 

público interno (estudantes, professores, técnico -

administrativos e terceirizados) e a comunidade externa 

(população local). Combater o Aedes aegypti é de suma 

importância visto que esse mosquito é transmissor de 

diversas enfermidades, entre elas, dengue, febre 

amarela, Febre Chikungunya, febre pelo vírus Zika e 

febre Mayaro. 



 

 

TÍTULO: PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA PARA IDOSOS 
HIPERTENSOS 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: MARIO MATEUS SUGIZAKI 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Os idosos hipertensos atendidos pela Unidade Básica de 

Saúde Violetas são convidados a participarem do 

programa de atividade física e de reuniões com 

avaliações de saúde e palestras para o acompanhamento 

e evolução do quadro clínico da doença. O programa de 

atividade física ocorre três vezes por semana e as 

avaliações e palestras são mensais. A equipe de 

trabalho conta com um professor de educação física, 

uma agente comunitária de saúde e dois monitores da 

UFMT que participam regularmente e atende m em torno 

de 50 idosos hipertensos.  



 

 

TÍTULO: SERVIÇO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO NO 
SUS, SINOP/ MT. 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: RAFAELA GRASSI ZAMPIERON 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: A atenção farmacêutica dispõe em satisfazer de forma 

adequada às necessidades farmacoterapêuticas dos 

pacientes, se baseando na indicação apropriada e nos 

benefícios dos medicamentos, sem provocar novos 

problemas de saúde (BRASIL, 2009). Assim, ela segue 

propósitos direcionados aos pacientes seguindo de 

autocuidado e autonomia, aumentando níveis de 

conhecimento e apreensão dos processos de saúde e 

doença, montando táticas para ajustar hábitos e estilo 

de vida (RIBEIRO, 2012). Diante dos fatos apresentados 

a proposta do trabalho é realizar seguimento 

farmacoterapêutico destinado ao controle de pacientes 

com complicações em sua terapia medicamentosa. Além 

de assim continuar com as atividades iniciadas desde 

2014/1, no consultório farmacêutico em uma farmácia 

regional de Sinop/MT. 



 

 

TÍTULO: 2ª EDIÇÃO SIPAT – SEMANA INTERNA DE 
PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO EM 
UM FRIGORÍFICO NO MUNICÍPIO DE SINOP – 
MT 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: FABIANA CRISTINA DONOFRIO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: A Semana Interna de Prevenção de Acidentes do 

Trabalho visa conscientizar os funcionários sobre a 

saúde e a segurança no trabalho, ou seja, promoção da 

saúde e prevenção de acidentes. Durante a semana, 

serão realizadas palestras com o objetivo de promover a 

conscientização e orientação sobre a promoção da saúde 

e consequentemente, evitar ou reduzir os risc os de 

acidentes no trabalho.  



 

 

TÍTULO: AÇÃO AABB & UFMT SAÚDE E LAZER 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: FABIANA CRISTINA DONOFRIO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: De forma geral, existem conflitos gerados durante o 

processo de trabalho que provocam impactos sobre o 

bem-estar e a saúde desses trabalhadores. Várias 

pesquisas demonstram que longas jornadas de trabalho 

ininterruptas ou poucos momentos de folga, para 

recuperação física e mental, são fatores que propiciam o 

aparecimento de doenças (ALVAREZ et al., 2010; 

ATHAYDE; BRITO, 2010; BRITO, 2005; FERREIRA, 2004; 

TAHA, 1999).  Essa ação é uma campanha educativa 

direcionada a classe de trabalhadores que passam 

períodos sem cuidar da saúde, vivendo em situações de 

vulnerabilidade, pois podem se alimentar de forma 

inadequada, sem atividades físicas regulares e estresse 

contínuo.  Tem como objetivo levar aos sócios e não 

sócios orientações quanto à educação em saúde mais 

especificamente quanto à prevenção de doenças e os 

riscos de acidentes decorrentes de problemas com a 

automedicação. O público alvo irá receber orientações 

sobre Hipertensão e Diabetes pelos acadêmicos do curso 

de Medicina da UFMT com aferição de pressão arterial e 

dosagem de glicemia capilar, com orientações sobre 

hábitos de vida saudável.  Além disso, at ividades de 

recreação e lazer serão desenvolvidas demonstrando a 

importância da atividade física e dos benefícios à saúde 

do indivíduo realizadas em parceria com professores da 

academia Vitálita e ligantes da Liga de Pediatria da 

UFMT. 



 

 

TÍTULO: ACOLHENDO O MENINO JESUS 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: GLEICI FILIPETTO SEGATO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: A privação das crianças do cuidado parental por longo 

período de tempo configura o que os especialistas 

definem como uma infância de risco. Por vezes, o 

ambiente institucional de orfanatos e casas de apoio 

não oferece condições adequadas para o 

desenvolvimento pleno das crianças e adolescentes, 

tendo em vista o número limitado de cuidadoras e a 

ausência de contato íntimo com as famílias. Desta 

forma, por carência de estimulação ou vínculo afetivo 

duradouro, as crianças institucionalizadas podem 

apresentar atrasos cognitivos e de integração sensorial, 

com consequente prejuízo no processo de aprendizado. 

O presente projeto busca estabelecer um vínculo entre a 

Liga Acadêmica de Pediatria da UFMT/ CUS e o Orfanato 

Menino Jesus de Sinop/MT, oferecendo aos 

institucionalizados consultas pediátricas mensais 

realizadas pelos acadêmicos e acompanhadas pela 

médica pediatra e orientadora da liga, Gleici Filipetto 

Segato. Essa parceria tem como finalidade acompanhar 

o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças do 

orfanato, identificando fatores de risco para o 

desenvolvimento de comorbidades na vida adulta e 

prevenindo-os precocemente. Além disso, visa 

estabelecer vínculo afetivo-emocional de longo prazo 

com os institucionalizados, proporcionando melhor 

qualidade de vida e interação social.  



 

 

TÍTULO: ALIMENTOS FUNCIONAIS NA SAÚDE E BEM 
ESTAR 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: MARCIA RODRIGUES CARVALHO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Há muito tempo acredita-se que a dieta, mais 

especificamente o consumo de frutas e hortaliças, 

possui estreita relação com a prevenção de doenças 

como as cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidade, 

hipertensão, osteoporose e câncer . As interações 

complexas entre esses fatores de risco contribuem para 

o dano crônico dos órgãos, como a remodelação 

cardiovascular e o aumento da deposição de gordura 

nos hepatócitos, sendo este ultimo ligado ao estresse 

oxidativo e à inflamação, levando a uma função 

reduzida em pacientes com síndrome metabólica.  O 

câncer é uma das principais causas de morte entre 

adultos e é um dos principais problemas de saúde e está 

causando 1/8 de mortes em todo o mundo.Os alimentos 

funcionais, especialmente as fibras  alimentares estão 

correlacionados com uma menor incidência de câncer de 

cólon,reto e  mama.  Os alimentos funcionais podem 

incluir frutas, legumes,  cereais  enriquecidos com fibra 

e bebidas como chá e café.  Estes alimentos, em especial 

possuem compostos funcionais, que beneficiam uma ou 

mais funções orgânicas, além da nutrição básica, 

contribuindo para melhorar o estado de saúde e bem -

estar e/ou reduzir o risco de doenças. Os alimentos 

funcionais possuem o potencial de promover a saúde 

através de mecanismos não previstos através da 

nutrição convencional. Através da busca pelo 

conhecimento sobre os alimentos funcionais e um estilo 

de vida saudável, os alunos e os demais envolvidos no 

projeto poderão compreender e adotar novos hábitos de 

vida no intuito de prevenir o aparecimento de algumas 

doenças já supracitadas. A relação entre o 

conhecimento científico e a extensão torna -se essencial 



neste processo onde o foco será a comunidade 

Sinopense e regiões e discentes do curso de 

enfermagem os quais poderão desenvolver também a 

visão extensionista, trabalhos de conclusão de curso e 

trabalhos científicos.  



 

 

TÍTULO: ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA GESTANTE COM 
EXCESSO DE PESO DURANTE O PRÉ-NATAL NAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO 
DE SINOP/MT: UMA AVALIAÇÃO DA 
ASSISTÊNCIA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: KARLA EDUARDA VON DENTZ 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: A obesidade no período gravídico é um grande desafio 

para os profissionais de saúde. Segundo a World Health 

Organization (WHO), estima-se que no ano 2014 a 

população mundial de mulheres acima de 18 anos cerca 

de 39% estavam classificadas como sobrepeso e 15% 

com obesidade. Evidências na literatura demonstram 

que o excesso de peso no período pré-gestacional é um 

dos mais importantes fatores de risco à saúde materna-

fetal. O objetivo da pesquisa será avaliar assistência 

prestada pela equipe multiprofissional as gestantes com 

excesso de peso pré-gestacional durante o pré-natal em 

unidades básicas de saúde em Sinop/MT. O público alvo 

da pesquisa representando por um grupo amostral com 

50 gestantes. Com o pesquisa, espera-se que possibilite 

informações sobre a assistência prestada pela equipe 

multiprofissional à gestantes com excesso de peso pré -

gestacional, na busca de verificar a qualidade ou as 

problemáticas enfrentadas na prática do serviço básico 

de saúde pública no município de Sinop/MT. Diante dos 

achados, poderá haver um diagnóstico situacional e a 

promoção de estratégias de enfrentamento dos desafios 

identificados e o melhoramento da assistência prestada, 

assegurando a prevenção de complicações materno -

fetais decorrentes do excesso de peso durante a 

gestação. 



 

 

TÍTULO: ATENDIMENTO CLÍNICO DE CÃES E GATOS DO 
MUNICÍPIO DE SINOP, MT 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: ADRIANA ALONSO NOVAIS 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O presente projeto destina-se a promover o 

atendimento clinico dos animais domésticos (cães e 

gatos) da região de Sinop, durante os plantões de clínica 

médica dos animais de companhia do Hospital 

Veterinário da UFMT, Campus de Sinop, no sentido de 

auxiliar no controle de zoonoses, controle de doenças 

parasitárias e infecto-contagiosas, medidas de 

prevenção e tratamento de doenças, bem como 

melhorar a qualidade de vida dos animais e seus 

proprietários, fornecendo orientação sobre criação e 

cuidados com os animais domésticos de pequeno porte. 

Além disso, possibilitar o treinamento dos discentes do 

curso de medicina veterinária.  



 

 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DO IMPACTO DE INTERVENÇÕES 
EDUCATIVAS NA OBESIDADE INFANTIL 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: GLEICI FILIPETTO SEGATO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Nas últimas décadas, a obesidade infantil dobrou e até 

triplicou para algumas faixas etárias, e é a condição 

crônica de saúde mais prevalente em crianças, de 

acordo com o relatório clínico "O Papel do Pediatra na 

Prevenção Primária da Obesidade", do Comitê da 

Associação Americana de Pediatria (AAP) sobre 

Nutrição.            O número de crianças com sobrepeso e 

obesidade no mundo pode chegar a 75 milhões em 2025, 

de acordo com um relatório da Organização Mundial da 

Saúde (OMS). Diante disso, é inquestionável a 

importância que deve ser dada a essa situação, uma vez 

que traz consequências de extrema relevância para a 

Saúde Pública de um país.           Diante disso, ao levar -

se em conta o aumento da prevalência do sobrepeso e 

da obesidade em populações jovens e admitindo -se que 

o excesso de peso e de gordura corporal na infância e na 

adolescência prediz adultos com sobrepeso e obesidade, 

a proposição de programas de controle do peso 

corporal, especificamente para crianças e adolescentes 

torna-se de grande importância na área da saúde 

pública.   Este projeto tem como objetivo realizar 

pesquisa sobre obesidade infantil através da triagem de 

crianças com sobrepeso ou obesidade com idade entre 

seis e doze anos no município de Sinop, MT. Pretende 

avaliar o Índice de Massa Corporal (IMC) das crianças; 

diagnosticar comorbidades como diabetes mellitus tipo 

II, hipercolesterolemia, hipertensão arterial sistêmica 

(HAS) e hipertrigliceridemia; realizar a inte rvenção no 

curso da doença, através das mudanças alimentares e de 

hábitos de vida; e com os resultados obtidos, avaliar os 



impactos gerados nas interferências na saúde e 

qualidade de vida dessas crianças.  



 

 

TÍTULO: CAMPANHA 5 DE MAIO – ACIDENTES DE 
TRÂNSITO RELACIONADOS AO USO RACIONAL 
DE MEDICAMENTOS 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: REGIANE DE CASTRO ZARELLI LEITZKE 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Acidente de trânsito é a segunda maior causa de morte 

no Brasil, sendo que nosso país é o quinto do mundo 

neste ranking, precedido por Índia, China, EUA e Rússia. 

Cerca de 45 mil pessoas perdem a vida em acidente de 

trânsito. Além das mortes, outro problema grave são as 

internações e demoradas recuperações, na maioria das 

vezes, causando despesas consideráveis ao Gove rno, 

que acaba deixando de investir em outros programas de 

saúde.   Atualmente até 70% dos serviços de emergência 

do país são ocupados por vítimas de acidentes de 

trânsito. As fatalidades e lesões do trânsito têm um alto 

preço físico, emocional, social e f inanceiro que atinge as 

vítimas, familiares e pessoas próximas. Muitos 

pacientes ficam com sequelas permanentes com alto 

impacto no restante de sua vida e os custos dos 

acidentes de trânsito representam cerca de 2% do PIB 

do Brasil.   Mello Jorge e Koizumi  referiram que os 

gastos hospitalares com o atendimento às vítimas de 

lesões ocasionadas pelo trânsito são muito mais 

elevados que os de pacientes internados para o 

tratamento de doenças.   Dados da Secretaria Municipal 

de Trânsito e Transporte Urbano de S inop, aponta os 

principais focos de acidentes no município. Conforme 

dados do Departamento de Controle e Análise de Dados 

Estatísticos de Trânsito (DCAET), os números de 

acidentes de trânsito em Sinop vêm aumentando a cada 

ano. Os principais focos de acidentes de trânsito em 

Sinop estão em cruzamentos de vias importantes para o 

município, que muitas vezes cortam o centro da cidade. 

Alguns exemplos são: Avenida Gov. Júlio Campos, 

Avenida das Figueiras, Avenida das Itaúbas e Avenida 



das Acácias.   Em 2014 foram registrados 1289 acidentes 

no trânsito com apenas danos materiais, e 811 com 

vítimas, totalizando o número de 2100 ocorrências. Já 

no ano de 2015, foram 1305 acidentes com apenas 

danos materiais e 801 com vítimas, chegando à marca de 

2106 registros. Das 2100 ocorrências registradas em 

2015, 924 acidentes aconteceram nos chamados 

“horários críticos” que são: das 06h30 às 07h30; das 

10h30 às 13h30, das 16h30 às 19h30; e das 22h às 

23h59. Os acidentes nesses horários representam 44% 

dos casos de todo o ano.  Entre janeiro e março de 2015, 

foram registrados 483 acidentes, sendo 185 com vítimas 

e 298 sem vítimas. Já em 2016, nesse mesmo período, os 

números de acidentes chegaram a 527, onde 218 são 

com vítimas e 309 sem vítimas. Isso significa um 

aumento de 9,1% nos acidentes comparando ao mesmo 

período do ano anterior.  Conforme dados concedidos 

pelo CIRETRAN, Sinop conta atualmente com 101.355 mil 

veículos circulando, e a Secretaria Municipal de 

Trânsito, por sua vez, dispõe atualmente de apenas três 

viaturas em circulação. Dividindo as três viaturas pelo 

número total de veículos em circulação, fica apenas 1 

viatura para cada 33.785 veículos. A secretaria conta 

também com cerca de 30 efetivos pelas ruas da cidade. 

Considerando a estimativa de 130.985 habitantes em 

Sinop levantado pelo IBGE em 2015, isso representa 1 

agente da guarda municipal para cada 4.366 habitantes. 

O que torna difícil o patrulhamento do trânsito, 

faltando também bom senso por parte da população em 

seguir as normas do transito o que pode acar retar erros 

e consequentes acidentes, com prejuízo a saúde e até 

mesmo a morte. Enfim é necessária a orientação no 

transito para prevenir acidentes e como a maioria dos 

acidentes causam prejuízo a saúde será realizado 

também a orientação quanto ao uso raci onal de 

medicamentos. 



 

 

TÍTULO: CONHECENDO O CORPO HUMANO - 2017/2018 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: PAULO HENRIQUE DE MATOS ALVES 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O projeto “Conhecendo o Corpo Humano” tem como 

meta colocar estudantes do ensino fundamental e médio 

em contato com uns dos mais nobres materiais de 

estudo da área da saúde, o Corpo Humano, bem como 

estreitar os laços desse público com a Universidade e 

proporcionar aos extensionistas atividades de iniciação 

à docência. Para tanto, serão desenvolvidas visitas 

monitoradas ao laboratório de Anatomia Humana, com o 

objetivo de proporcionar aprendizado sobre a 

organização estrutural e funcional dos sistemas 

orgânicos do corpo humano, fazendo correlações com o 

processo de saúde-doença, propiciando, assim, uma 

troca de conhecimentos entre acadêmicos e demais 

membros da comunidade.  



 

 

TÍTULO: CÓPIA DE MÉDICO VETERINÁRIO DA 
COMUNIDADE- TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO 
DE VETERINÁRIOS ACOLHEDORES 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Hospital Veterinário ICS CUS 

COORDENADOR: EDUARDO FERREIRA FARIA 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O presente projeto tem por finalidade ampliar a 

vivência do acadêmico  de Medicina Veterinária com o 

ambiente do centro cirúrgico de animais de companhia 

do HOVET UFMT-Sinop, conhecendo assim, a realidade 

dos proprietários e pacientes que são atendidos na 

referida unidade hospitalar. A interação direta e 

supervisionada dos acadêmicos com os proprietários, 

proporcionará aos mesmos o desenvolvimento de 

empatia e acolhimento para com os pacientes. 

Melhorando assim, a qualidade do atendimento deste s 

profissionais no momento de seu ingresso ao mercado 

de trabalho.  



 

 

TÍTULO: CÓPIA DE PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLAS 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: PATRICIA REIS DE SOUZA 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O ambiente escolar é frequentemente acometido por 

acidentes que podem ocorrer a qualquer momento. Os 

momentos de recreação, onde os alunos aproveitam 

para correrem e brincarem representam os momentos 

onde as atividades recreativas podem provocar 

acidentes, que por vezes, podem deixar sequelas 

irreversíveis caso não ocorra o atendimento adequado. 

Muitas vezes professores e demais funcionários das 

escolas não sabem como proceder em situações de 

emergência, sendo então, necessária a orientação dos 

mesmos para atuarem nos primeiros  socorros, a fim de 

possibilitar o cuidado e abordagem adequada e até 

mesmo o salvamento de vidas. O termo primeiros 

socorros pode ser definido como atendimento imediato 

providenciado à pessoa vítima de acidentes ou de mal 

súbito, cujo estado físico alterado põe em perigo a sua 

vida. Tem como objetivo principal manter as funções 

vitais do acidentado e evitar o agravamento de suas 

condições através de medidas e procedimentos até a 

chegada de uma assistência mais qualificada. Deste 

modo, ao se constatar a perda súbita de consciência de 

um indivíduo, a primeira atitude do socorrista deve ser 

o acionamento do serviço médico de emergência. Para 

isso é necessário que pais, funcionários, professores de 

escolas tenham um curso de suporto básico de vida, 

para saber agir diante das situações de risco. O Suporte 

Básico de Vida (SBV) é caracterizado pelo atendimento 

às emergências cardiovasculares principalmente em 

ambiente pré-hospitalar, onde deve-se enfatizar o 

reconhecimento e a realização precoce das manobras de 

RCP com foco principal nas compressões torácicas de 

boa qualidade e na rápida desfibrilação. Diante do 



exposto ressalta-se a importância de se capacitar 

cidadãos leigos, como os professores do ensino 

fundamental e médio de escolas públicas e privadas, 

para que possam atuar como potenciais socorristas das 

vítimas em situação de urgência e emergência tanto no 

ambiente escolar como em outros ambientes extra -

hospitalares. Neste sentido, o projeto extensionista tem 

como objetivo promover ações educativas de primeir os 

socorros e suporte básico de vida (SBV) para os 

cuidadores e funcionários do “Centro Social Menino 

Jesus de Sinop – MT”, com o intuito de discutir os 

potenciais de risco mais frequentes no cotidiano e 

estimular a autonomia destes profissionais acerca do s 

primeiros cuidados em situações de 

urgência/emergência.  



 

 

TÍTULO: CÓPIA DE PROJETO VIDA LEVE- ATENÇÃO 
BÁSICA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: ROSANGELA GUERINO MASOCHINI 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O aumento acelerado da população idosa vem 

ocorrendo em quase todo o mundo e o envelhecimento 

promove alterações fisiológicas graduais, progressivas, 

e aumento da prevalência de enfermidades agudas e 

crônicas (VERAS, 2007). Junto com esse aumento 

acelerado da população vem o interesse de 

pesquisadores em assuntos relacionados ao 

envelhecimento, principalmente no que diz respeito à 

qualidade de vida.  O envelhecimento é um processo 

lento, progressivo, individual e inevitável, que promove 

um declínio das funções fisiológicas, provocando uma 

diminuição nos níveis de força muscular e flexibilidade.   

Esse processo de envelhecimento causa algumas perdas 

neuromusculares e esqueléticas, tais como: a 

diminuição da integridade dos ossos, bem como o 

decréscimo da flexibilidade e também a redução da 

força muscular (ALDUNATE, 2008). Assim, em 

combinação, essas perdas afetam a habilidade no 

desempenho das atividades da vida diária em indivíduos 

idosos.   Um idoso com limitações de flexibilidade, 

força, equilíbrio e com velocidade de marcha reduzida 

se depara com dificuldades nas suas atividades de vida 

diária e está mais susceptível a quedas, possíveis 

fraturas e conseqüente imobilidade (CANDELORO; 

CARAMANO, 2010).  A flexibilidade é responsável pela 

execução voluntária de um movimento, com máxima 

amplitude por articulação ou conjunto de articulações, 

dentro do limites morfofisiológicos é um dos fatores que 

podem comprometer a realização das atividades da vida 

diária.   A atividade física regular no idoso traz várias 

adaptações fisiológicas, tais como melhora da força, do 

tempo de reação, da flexibilidade, diminui risco de 



queda, fraturas e suas complicações (POWERS; HOWLEY, 

2000). Além de melhorar a capacidade funcional, 

autonomia, o condicionamento aeróbico, a dor e a 

mobilidade (CASTRO et al., 2008).  Um dos exercícios 

mais procurados pelos idosos é O ALONGAMENTO por 

ser uma atividade que contribui para a prevenção do 

envelhecimento muscular (MOURA, 2008).   O 

alongamento de acordo com Bonachela, (2004), é um 

programa ideal de condicionamento que leva o 

indivíduo a uma boa forma física,  melhorando a saúde e 

bem estar físico e mental.   O projeto visa inserir o 

acadêmico de Enfermagem em  acompanhamento de  

grupos de idosos da comunidade em parceria com a 

Unidade de Saúde Botânico e feirantes do bairro.  



 

 

TÍTULO: CURSO DE INTRODUÇÃO À LIGA ACADÊMICA DE 
CIRURGIA GERAL DE SINOP (LACGS) 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: DANIEL PAULO DALLAGNOL 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Quando um aluno ingressa em uma liga acadêmica, 

geralmente possui muito interesse pela área (cirurgia 

geral, cardiologia, dermatologia, etc), e pretende 

conhecer mais sobre ela nesse grupo formado para tal 

fim. Entretanto, uma liga acadêmica visa a integração 

entre ensino, pesquisa e extensão, e o aluno, na maioria 

das vezes, não possui entendimento do funcionamento 

apropriado e efetivo de uma liga acadêmica, sendo 

necessária uma cooperação, amparo e supervisão de um 

profissional da área, ou mesmo de um aluno mais 

experiente, para adequado prepara e introdução no 

assunto (Hamamoto Filho, 2011). Neste sentido, de 

percepção de uma necessidade iminente para melhoria 

das atividades desenvolvidas pela liga, a Liga Acadêmica 

de Cirurgia Geral de Sinop (LACGS) promove seu Curso 

de Introdução, aos novos ligantes selecionados em 

processo seletivo. Busca, assim, desenvolver uma 

atividade introdutória sobre a Cirurgia Geral, com a 

discussão e assimilação dos temas básicos mais 

importantes para iniciar o estudo na área.  



 

 

TÍTULO: DISSECAÇÃO DE CADÁVERES (DC) 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: PAULO HENRIQUE DE MATOS ALVES 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: É sabida a importância da anatomia em todos os seus 

aspectos técnico, social e  humano, sendo de grande 

valia na redução da morbimortalidade de muitas 

patologias,  principalmente, salvando vidas. 

Especialidade fundamental nos cursos da área da saúde  

humana, sendo esses: medicina, enfermagem e 

farmácia, sendo esses cursos contidos na  UFMT – 

campus sinop; e muitas vezes, pouco abordada no 

decorrer da grade curricular  do curso, ou faz -se com 

uma profundidade um tanto quanto parcial. Nesse 

contexto,  familiarizar  precocemente e eficientemente o 

estudante de medicina no tema é de  grande valia a sua 

formação médica.  Por conseguinte, o cenário não muda 

quando se trata dos discentes de cursos da  área da 

saúde da Universidade Federal de Mato Grosso, campus 

Sinop (UFMT/CUS),  os quais veem como inexorável 

benefício o ingresso precoce em tão complexo tema.  

Assim, a “Dissecação de cadáveres” serve como agente 

catalisador do conhecimento,  auxiliando os estudantes 

a ingressarem mais e de forma mais eficiente no 

contexto da  anatomia, explorando todos os assuntos 

estudados na grade curricular normal só que de  

maneira mais completa através da prática de dissecação 

e com finalidade de construção  de um conhecimento 

mais completo, além da oportunidade de estruturar um 

material  didático a fim de auxiliar os estudantes da 

área da saúde que utilizam o laboratório de  anatomia 

humana da UFMT – campus sinop, e/ou posterior 

publicação. O projeto  contará com duas vertentes: 

“Descrição da dissecação”, em que os membros da liga  

acadêmica de anatomia clínica Jean-Teasut (LAACJT) e 

integrantes convidados  realizarão disseção descritiva 



do cadáver de acordo com as orientações do Professor  

Paulo Henrique Matos e de acordo com o formulário 

produzido pelo mesmo, em que se  abordará uma 

descrição das ações auxiliadas pela bibliografia auxiliar 

descrita pelo  mesmo coordenador; e a vertente da 

“Descrição segmentar” em que os membros da  LAACJT, 

os membros convidados e os membros auxiliadores 

realização a explanação  e descrição teórica dos  

principais órgão/sistemas orientados pelo Professor 

Paulo  Hnerique Matos para a dissecação, essas 

atividades poderão ser auxiliadas e embasadas  nos 

conhecimentos adquiridos no projeto de extensão, 

“Temporada anatômica”  provados pela PBEXT AÇÔES 

2017. As ações com duração de 54 semanas, e o material  

produzido serviria com base para a elaboração de um 

livro que inicialmente se  incorporaria ao acervo do 

laboratório de anatomia e da Universidade UFMT – 

campus  3Sinop, e posteriormente seria submetido a 

publicação. Através desse se conseguiria  difundir o 

conhecimento e formar profissionais mais capacitados 

na área de anatomia.  Formar profissionais capacitados, 

que forneçam um atendimento de qualidade e  que 

sejam capazes de transformar o ambiente em que v ivem 

perpassa por uma educação  completa e de qualidade, e 

é fundamental para a construção do Sistema Único de 

Saúde  (SUS) que todos almejam. Para toda essa 

transformação e efeito, construir uma base  teórica e 

uma formação sólida e de qualidade é inerent e. 

Dissecação de cadáveres vem,  dentre outras coisas, 

dentro desse contexto social e acadêmico, promovendo 

um  aprofundamento no conhecimento anatômico e 

instigando os integrantes a desenvolver:  docência e 

autonomia, assim como auxiliando a capacitação d os 

membros a desenvolver  materiais científicos de 

relevância no meio acadêmico.  



 

 

TÍTULO: EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE SAÚDE SEXUAL E 
REPRODUTIVA. 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: PACIFICA PINHEIRO CAVALCANTI 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Foram utilizados cartilhas com linguagem clara e 

explicativa com presença de figuras autoexplicativas 

com intuito de facilitar o aprendizado e absorção do 

conteúdo oferecido a equipe, em forma de exposição 

oral interativa, foi exposto o material educativo 

abordando assuntos como: Preventivo, Câncer de mama, 

Câncer de colo de útero e IST (Infecções sexualmente 

transmissíveis), distúrbios sexuais e sexualidade 

saudável. 



 

 

TÍTULO: ESTUDO DAS ALTERAÇÕES CLÍNICAS E SUAS 
TRATATIVAS NO EFETIVO POLICIAL MILITAR DE 
SINOP NO ANO DE 2017 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: NULL 

COORDENADOR: PAULA ZENI MIESSA LAWALL 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O efetivo policial militar tem diversas particularidades 

que o distingue de um público civil típico, tais como a 

exigência contínua de uma boa preparaç ão física, 

destreza mental e alta tolerância a insalubridade. Essas 

características tornam o condicionamento físico -mental 

do militar um ponto crucial para o bom exercício da 

missão de manutenção da segurança pública. Considera -

se a profissão policial mili tar a segunda no ranking [67º 

Reunião da Conferência Internacional do Trabalho] de 

geração de estresse dentre todas as profissões 

desempenhadas pelo homem, com constante risco 

envolvido, curto período de descanso e alta carga de 

trabalho. Paralelamente, observa-se a obrigação 

constitucional de agir de forma exata e comedida em 

todos os momentos, independente do estado humoral 

do militar. Embora uma grande carga horária voltada 

para o estímulo do desenvolvimento da capacidade de 

trabalho com volume e eficiência seja padrão nos cursos 

de formação de novos militares, observa-se na prática 

que, após o período de treinamento, o militar é 

frequentemente exposto a fatores que não contribuem 

para a manutenção de sua saúde integral. Observa -se, 

então, uma contradição entre a necessidade do bom e 

ininterrupto condicionamento físico e mental dos 

policiais militares e a realidade vivida por eles. Assim, é 

de grande valia identificar os potenciais fatores que 

provocam uma diminuição da saúde a curto, médio e 

longo prazo deste profissional e suas possíveis causas. 

Visando a averiguação da saúde dos militares em pleno 

exercício na cidade de Sinop no ano de 2016, na sede do 

Comando Regional III da Polícia Militar do Estado de 



Mato Grosso (PMMT-CRIII), este trabalho fará um 

estudo transversal, considerando os sinais e sintomas 

encontrados, além de identificar as possíveis patologias 

relacionadas na literatura especializada. Como objetivo, 

busca identificar formas de prevenção e orientação 

adequada de acordo com os resultados obtidos. 



 

 

TÍTULO: FARMÁCIA SOLIDÁRIA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: MORENNA ALANA GIORDANI 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O tratamento com medicamentos alopáticos está entre 

as terapias mais utilizadas no mundo. O acesso a 

medicação não é universal, enquanto há falta para uma 

parcela da população, outra parcela armazena 

medicações não utilizadas por completo em suas 

residências. Com o intuito de despertar a solidariedade 

e aumentar o acesso a medicamentos em populações 

vulneráveis, propomos a realização do projeto junto ao 

curso de farmácia da UFMT/Sinop. Para a realização do 

projeto, multirões para divulgação e coleta de 

medicamentos serão realizados, além pontos fixos de 

coleta de medicamentos, como: as farmácias regionais, 

unidades básicas de saúde, hospitais e supermercados 

da cidade. Semanalmente esses  pontos serão triados por 

equipe farmacêutica que avaliará a qualidade desse 

medicamentos. Medicamentos fora do prazo de validade 

e sem condições de uso, além de formas farmacêuticas 

líquida ou semi-sólida em uso, serão destinados ao 

descarte correto. Medicamentos sólidos, como 

comprimidos, drágeas e cápsulas serão destinados para 

a Farmácia Solidária, e dispensados na Central de 

Assistência Farmacêutica (CAF) da Secretaria Municipal 

de Saúde de Sinop, por equipe farmacêutica com a 

presença de receita médica independente de sua origem 

(Sistema Único de Saúde ou particular). Por fim, o 

projeto será avaliado por seus usuários, de maneira a 

adequar e avaliar os serviços prestados.  



 

 

TÍTULO: FORMULAÇÃO DE BANCO DE DADOS 
ASSOCIADOS À PREVENÇÃO DO CÂNCER 
UTERINO EM UNIDADE DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE SINOP 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: BIANCA MARIA ALVES DOS SANTOS 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Considerando-se que o câncer do colo uterino ainda tem 

alta incidência e representa um problema de saúde 

pública evidente, que pode ser  reduzido ou prevenido a 

partir de medidas e cuidados essenciais relacionados à 

contaminação (fatores etiológicos) e à progressão da 

doença, esse projeto visa orientar mulheres atendidas 

em unidades de saúde do município de Sinop sobre 

fatores de risco, tratamento e, principalmente, a 

prevenção do câncer do colo uterino. O projeto 

abordará a apresentação de palestras e seminários, por 

alunos dos cursos de saúde (UFMT), para as mulheres 

atendidas na Unidade de Saúde Sebastião de Matos, 

com o objetivo de esclarecer e orientar sobre a infecção 

pelo vírus HPV, a progressão da infecção e suas 

consequências sobre o colo uterino, (como o 

desenvolvimento de câncer), e as formas de tratamento 

da doença. Serão ainda realizadas campanhas de 

prevenção e controle do câncer de colo, na forma de 

mutirões, junto à população feminina atendida nesta 

unidade de saúde. Através dessas campanhas serão 

feitas coletas para o exame de Papanicolaou como 

prevenção e controle do câncer de colo, pela própria 

unidade de saúde, além da obtenção de material para 

confecção de lâminas que serão preparadas para formar 

um banco de dados para estudo destinado a acadêmicos 

da UFMT, de acordo com os procedimentos éticos 

pertinentes.  



 

 

TÍTULO: GRUPO DE ESTUDOS EM FERIDAS CRÔNICAS 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: CAMILA BRANCA VENAZZI 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O projeto tem como objetivo oportunizar momentos de 

estudo, discussão e prática sobre avaliação e 

tratamento de feridas crônicas entre acadêmicos e 

docentes do curso de enfermagem da UFMT/ CUS como 

forma de aprimorar os conhecimentos dos participantes 

acerca dos cuidados de enfermagem no tratamento de 

feridas. Os encontros acontecerão semanalmente nas 

dependências da Universidade Federal de Mato Grosso. 

Em cada encontro haverá a apresentação de um assunto 

relacionado à temática, posteriormente haverá 

discussão acerca do conteúdo apresentado e de acordo 

com o cronograma de atividades realização de práticas 

no Laboratório de Práticas Hospitalares da Universidade 

Federal do Mato Grosso campus Sinop. 



 

 

TÍTULO: GRUPO DE GESTANTES E CASAIS GRÁVIDOS: 
GESTAR, MATERNAR E AMAR. 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: KAMILLA MAESTA AGOSTINHO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O projeto tem como objetivo viabilizar e oportunizar à 

assistência de enfermagem na atenção primári a às 

famílias com gestantes, parturientes e lactantes com o 

objetivo de fornecer conhecimento sobre o período 

gestacional, porto e pós-parto os aspectos fisiológicos e 

emocionais. Os encontros acontecerão em uma 

frequência quinzenal, intercalando entre enc ontros nas 

dependências da Universidade Federal do Mato Grosso – 

UFMT, onde em cada encontro haverá a preparação dos 

discentes e docentes para o atendimento as famílias e 

roda de conversa, através de leituras de artigos 

científicos, discussão e confecção de materiais 

necessários e em um segundo momento será realizado o 

Grupo de Gestantes e Casais Grávidos atendidos pela 

Unidade de Saúde da Família do Bairro São Cristóvão a 

fim de promover uma discussão em forma de roda de 

conversa sobre gestação, parto e pós-parto. O projeto 

será avaliado pelas participantes após cada grupo e em 

reuniões com a equipe de execução nos dias de 

atividade, quanto ao êxito da condução das ações 

propostas.  



 

 

TÍTULO: HOVET INTEGRAL- FORMAÇÃO CONTINUADA 
DE ACADÊMICOS DE MEDICINA VETERINÁRIA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Hospital Veterinário ICS CUS 

COORDENADOR: EDUARDO FERREIRA FARIA 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O presente projeto tem por finalidade ampliar a 

vivência do acadêmico  de Medicina Veterinária com o 

ambiente do centro cirúrgico de animais de companhia 

do HOVET UFMT-Sinop, conhecendo assim, a realidade e 

a rotina da referida unidade. A interação direta e 

supervisionada dos acadêmicos com os proprietários e 

pacientes proporcionará aos mesmos o desenvolvimento 

de suas habilidades, melhorias na assimilação e fixação 

de conteúdos e aproximação com a rotina de um médico 

veterinário. Melhorando assim, a qualidade do 

atendimento destes profissionais no momento de seu 

ingresso ao mercado de trabalho.  



 

 

TÍTULO: INTRODUÇÃO A ESTATÍSTICA APLICADA 
ATRAVÉS DE PLANILHAS ELETRÔNICAS E UM 
SOFTWARE ESTATÍSTICO. 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: PACIFICA PINHEIRO CAVALCANTI 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Foi oferecido curso de tabulação de dados estatísticos 

através do uso dos programas: Excel e Prisma utilizand o 

o método de aulas teórico-práticas. 



 

 

TÍTULO: MENTALIZE: SUICÍDIO 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: DUARTE ANTONIO DE PAULA XAVIER FERNANDES 

GUERRA 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O atendimento em Saúde Mental faz parte da Grade 

Curricular do Curso de Medicina. Paralelo a isso há 

ainda as Ligas acadêmicas que devem contemplar ações 

de ensino, pesquisa e extensão com relevância para a 

comunidade.   A Liga Acadêmica de Psiquiatria e Saúde 

Mental propõe o desenvolvimento de ações voltadas a 

promoção da saúde mental e prevenção do suicí dio, 

contando com a participação de discentes que compõem 

a liga, por meio de palestras, workshops de terapias 

complementares, exposição de filmes e banners.  



 

 

TÍTULO: MINICURSO "SUTURA: APERFEIÇOAMENTO"! 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: DANIEL PAULO DALLAGNOL 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: A síntese cirúrgica é um procedimento fundamental que 

visa aproximação de tecidos seccionados ou ressecados 

com propósito a manutenção de uma correta aposição 

dos tecidos, facilitando os processos de ci catrização. É 

um conhecimento indispensável aos médicos, e por isso, 

é dever de cada profissional e graduando de medicina 

conhecer as técnicas e desenvolver a habilidade de 

síntese cirúrgica e aplicá-las de maneira correta em sua 

rotina, seja em um pronto socorro ou em um centro 

cirúrgico.   O Curso de Sutura da LACGS visa habilitar o 

participante a realizar as técnicas corretas de sutura por 

meio de aulas teóricas e práticas, que lhe 

proporcionarão o conhecimento necessário para síntese 

cirúrgica. Busca-se, assim, atuar como ferramenta 

educadora auxiliar a grade curricular do curso de 

medicina da UFMT/CUS, a qual já contempla tais 

conhecimentos, não querendo em nenhum instante 

servir como substituto aos conhecimentos passados 

pelos professores do curso e contemplados em seu 

plano pedagógico.  Deste modo, a LACGS desenvolve seu 

Curso de Sutura porque entende seu papel de 

catalisadora e facilitadora do conhecimento enquanto 

liga acadêmica de medicina. Busca-se, pois, enriquecer 

as oportunidades de aprendizado e auxiliar na formação 

de profissionais mais capacitados e competentes na 

UFMT/CUS. 



 

 

TÍTULO: ORIENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SINOP 
ACERCA DO MANEJO ADEQUADO DE FERIDAS E 
CURATIVOS 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: RAFAEL GARCIA DE MARIA 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O projeto de extensão “ORIENTAÇÃO DOS USUÁRIOS 

DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

SINOP ACERCA DO MANEJO ADEQUADO DE FERIDAS E 

CURATIVOS” representa uma ação voltada a instrução 

dos pacientes das Unidades Básicas de Saúde do 

Município de Sinop, Mato Grosso, acerca da importância 

do cuidado e manejo correto de feridas e curativos, a 

ser realizada pelos membros da Liga Acadêmica de 

Cirurgia Geral de Sinop (LACGS) do Curso de Medicina da 

Universidade Federal de Mato Grosso, Campus 

Universitário de Sinop (UFMT/CUS).  É sabido que a 

porta de entrada para o sistema de saúde pública, bem 

como a base para o acompanhamento integral do 

paciente e prevenção primária, se dá nos serviços de 

Atenção Primária à Saúde (APS), principalmente a 

Unidade Básica de Saúde (UBS). Além disso, costuma ser 

o local onde os pacientes possuem maior abertura para 

discussão do processo saúde-doença, seja pela consulta 

com um médico de família e comunidade ou através de 

grupos montados pelas unidades de saúde, tais como os 

grupos de hipertensão e tabagismo. Deste modo, as UBS 

podem ser vistas como um local privilegiado para 

identificar e prevenir problemas da comunidade de uma 

determinada área e também de instruir a população 

atendida acerca de tópicos importantes, gerais os 

específicos no processo saúde-doença, tal qual o 

cuidado com feridas e curativos.  Para o sucesso 

terapêutico de uma cirurgia, um dos cuidados que deve 

ser muito bem orientado ao paciente são o manejo e a 



atenção com os curativos. Segundo Santos e Kemp 

(2011), os curativos, entre várias funções, auxiliam a 

proteger a ferida dos traumas mecânicos e da infecção, 

limitam o movimento dos tecidos, diminuem a dor e dão 

conforto ao paciente. Assim sendo, o curativo é tão 

essencial quanto o tratamento em si. Após a alta 

hospitalar ou após um procedimento cirúrgico 

ambulatorial, é comum em algum momento, a 

manutenção e cuidados com curativos ser realizado no 

domicílio. Além disso, sabe-se que muitos acidentes 

podem ocasionar ferimentos e que, muitas vezes, o 

paciente realiza curativo ou toma medidas, sejam 

necessárias ou desnecessárias, antes da avaliação de um 

profissional habilitado.   Apesar de a casa ser 

considerada um ambiente supostamente controlado e 

seguro para quem a habita, acidentes domésticos 

atingem indivíduos em todas as idades. Segundo dados 

levantados do sistema EVITA por Neto e Rodrigues 

(2015), as quedas apresentaram-se como a principal 

causa de acidente doméstico. Já de lazer e contusão, 

hematoma e a ferida aberta foram as lesões mais 

frequentemente relatadas. Neste sentido, considerando -

se a alta incidência e prevalência destas lesões, 

evidencia-se a importância da população possuir 

conhecimento acerca de como realizar um curativo 

corretamente e também como tratar  pequenas feridas, 

quando necessário.  



 

 

TÍTULO: RECEPÇÃO DE CALOUROS DA MEDICINA 2017 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: FABIANA CRISTINA DONOFRIO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Promover evento de recepção aos novos ingressantes do 

Curso de Medicina da Universidade Fe deral de Mato 

Grosso, Campus Universitário de Sinop, em 

conformidade com o parágrafo 2° do Artigo 1° da 

resolução CONSUNI N.º 18, de dezembro de 2005, 

possibilitando desta forma o contato destes 

ingressantes com os órgãos de gestão do câmpus, com 

os aspectos pedagógicos do curso de Medicina e suas 

instâncias de representatividade acadêmica, bem como 

com veteranos e docentes da Medicina. Ainda, palestras 

de cunho educativo sobre a profissão e o estar 

acadêmico são previstas no cronograma da recepção.  



 

 

TÍTULO: SAPIENS - SEMINÁRIO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 
INTEGRADO AO ENSINO DA SAÚDE 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: NULL 

COORDENADOR: PAULA ZENI MIESSA LAWALL 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: É sabido que informação, determinação e comunicação 

são fundamentais para o profissional contemporâne o, 

frente à globalização àvida pela construção ou 

aprimoramento de conhecimentos. A Atenção Básica 

caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no 

âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção 

e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e  a 

manutenção da saúde, sempre centrada na pessoa e no 

relacionamento médico paciente. Nesta perspectiva o 

Seminário de Atenção Primária Integrada ao Ensino da 

Saúde (SAPIENS) tem como objetivo a ampliação dos 

conhecimentos acerca das principais temáticas e 

patologias que envolvem a situação da saúde primária 

brasileira, aspectos sobre a atividade dos profissionais 

de Medicina de Família e Comunidade e a formação 

médica voltada para a humanização dos atendimentos e  

visão holística do paciente além de contar com a 

apresentação dos trabalhos das Ligas Acadêmicas de 

diversas especialidades médicas e sua importância e 

atuação frente à sociedade e participação na formação 

do acadêmico de medicina. Desta forma, o público alvo 

do seminário são acadêmicos de medicina, médicos e 

demais alunos e/ou profissionais da área da saúde. 

Espera-se contribuir para a formação desses 

profissionais e futuros profissionais através de 

capacitação e ajustamento do foco, antes centrado na 

doença em si e agora no paciente em seu processo de 

busca pela saúde, onde se inserem os programas de 

promoção de saúde e prevenção de doenças.  



 

 

TÍTULO: SEMINÁRIO DE DERMATOLOGIA DA UFMT 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: MARIA CECILIA TEIXEIRA DE CARVALHO BRUNO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: A Psoríase é uma doença inflamatória crônica, 

imunomediada, com forte base genética e expressão 

clínica com predomínio de manifestações cutâneas e 

articulares. É uma patologia de ocorrência mundial. 

Acredita-se que de 1 a 2% da população brasileira seja 

acometida pela doença, que afeta de maneira 

semelhante homens e  mulheres com picos na segunda e 

quinta década de vida. Alguns argumentos defendem 

que a Psoríase pode ter forte predisposição genética, 

como maior frequência em gêmeos monozigóticos em 

comparação aos dizigóticos, maior frequênci a quando 

ambos os pais são afetados e diferentes índices em 

diferentes etnias. Diversos fatores podem desencadear 

a doença: trauma, luz solar, infecção, drogas, fatores 

psicogênicos/emocionais, álcool, tabagismo e fatores 

endócrinos. A partir de um fator desencadeante 

significativo e suficiente, o sistema imune inato produz 

certas substâncias ( quimiocinas, citocinas e fatores de 

crescimento) que atuam sobre o sistema imune 

adaptativo e, assim, ocorre uma interação entre os dois 

sistemas. Ao final do complexo processo imunológico, 

citocinas Th17 estimulam os queratinócitos a proliferar 

e a produzir várias proteínas inflamatórias. Já a 

proliferação de  LTh1 leva a produção de TNF – alfa e 

INF – gama, moléculas ativas na inflamação.                As 

manifestações clínicas flutuam no decorrer da vida do 

paciente de acordo com a resposta ao tratamento. No 

entanto, os sinais próprios da doença incluem placas e 

pápulas eritematosas e descamativas que podem 

acometer todo o corpo, porém sendo mais frequente em 

áreas de traumas constantes na pele, como joelhos e 

ombros. Outras formas clínicas que a patologia pode ter 



são: Psoríase Invertida (lesões localizadas em áreas 

intertriginosas); Seboríase (em áreas seborreicas); 

Psoríase em Gotas (pequenas pápulas 

eritematoescamosas predominantemente em esqueleto 

axial); Psoríase Eritrodérmica ( acometimento de mais 

de 90% da superfície corporal, comprometendo assim o 

estado geral do paciente); Psoríase Pustulosa ( - 

Generalizada, - Generalizada na Gravidez, - 

Palmoplantar, Outros); Psoríase na infância e Psoríase 

Artropática (artrite soronegativa, encontrada em 10 a 

40% dos doentes de psoríase) . O diagnóstico é baseado 

na história, quadro clínico, bom exame físico e em casos 

específicos através de exames de imagem e  exame 

histopatológico.            A forma de tratamento 

dependerá da manifestação da doença, localização e 

extensão das lesões. No entanto, neste trabalho 

focaremos no uso de Imunobiológicos. Os 

imunobiológicos são moléculas razoavelmente 

“grandes” de natureza prote ica, formadas a partir de 

engenharia genética e suscetíveis à digestão, sendo por 

isso, administradas por vias parenterais. Podem ser: 

anticorpos monoclonais, proteínas de fusão ou citocinas 

humanas recombinantes. Os anticorpos monoclonais se 

dividem em: quiméricos, humanizados e humanos, 

variando em suas composições. As proteínas de fusão 

são resultado da fusão da porção Fc  de IgG humana com 

o domínio de um receptor de superfície de células com 

atividade imune. Assim, os dois tipos de 

imunobiológicos ( anticorpos monoclonais e proteínas 

de fusão) bloqueiam a emissão de sinais necessários 

para o desenvolvimento da resposta imune. Os agentes 

biológicos, no tratamento da Psoríase seguem 

determinadas estratégias, a saber: Depleção das células 

T e subconjuntos das células T; Bloquear a ativação das 

células T e/ou sua migração até o tecido; Desvio imune 

das células T e modificação do equilíbrio Th1/Th2; 

Bloqueio das citocinas inflamatórias, entre elas o TNF -a 

e IL-12/23. Alguns dos principais agentes biológicos s ão: 

Adalimumabe (Humira®), Etanercepte (Enbrel®), 

Infliximabe (Remicade®), Ustekinumabe (Stelara®).  

REFERÊNCIAS:   - SHWETZ, Guilherme A. Avaliação dos 

pacientes em uso de imunobiológicos do ambulatório de 

Psoríase do Hospital de Clínicas da Universidade Federal 

do Paraná. Monografia apresentada como requisito 

parcial à obtenção do grau de Pós-Graduado em 

Dermatologia. Curitiba, 2012. Disponível em 

http://www.acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/188

4/32925/GUILHERME%20ATHANASIO%20SHWERTZ.pdf?s



equence=1    - Consenso Brasileiro de Psoríase de 2012. 

Sociedade Brasileira de Dermatologia. Publicação virtual 

em 

http://www.ufrgs.br/textecc/traducao/dermatologia/fil

es/outros/Consenso_Psoriase_2012.pdf.  - International 

Psoriases Council. REVISÃO SEMESTRAL DOS CI NCO 

PRINCIPAIS ARTIGOS JULHO A DEZEMBRO DE 2012. 

JUNHO 2013 VOL 9 NÚMBER 1. Disponível em 

http://www.psoriasiscouncil.org/docs/ipc_review_2013 -

june_portueguese_final.pdf?LanguageID=EN -US 



 

 

TÍTULO: VÍDEO AULA - APRENDIZAGEM NO ENSINAR 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e 

Sociais CUS 

COORDENADOR: TIAGO DOS SANTOS BRANCO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: A proposta do Projeto é a produção de  Vídeo Aulas e 

através delas possibilitar a construção e divulgação de 

conhecimento científico dos autores e do público alvo a 

quem se destina essa produção.  



 

 

TÍTULO: ORIENTAÇÕES E CUIDADOS DOS USUÁRIOS 
COM QUEIXAS DE LOMBALGIA NA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE SINOP-MT 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: FREDERICO ALBERTO BUSSOLARO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O projeto de extensão “ORIENTAÇÕES E CUIDADOS DOS 

USUÁRIOS COM QUEIXAS DE LOMBALGIA NA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE SINOP- MT” da Liga 

Acadêmica de Ortopedia e Traumatologia de Sinop 

(LAOTS) visa a participação dos acadêmicos do Curso de 

Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso 

(UFMT) Campus Universitário de Sinop (CUS) atuantes 

nas unidades básicas de saúde (UBS) do município de 

Sinop-MT, buscando a prevenção e a promoção da saúde 

aos pacientes com queixas referidas de lombalgia, visto 

que, a incidência destas é recorrent e nas UBS. Para isso, 

serão realizadas atividades de compreensão da 

realidade local e de orientação sobre formas de evitar 

este sintoma, assim como, a elaboração de materiais 

dirigidos à comunidade com objetivo de prevenir e 

conscientizar os usuários a respeito dos principais 

fatores de risco para o surgimento e/ou cronificação da 

lombalgia.  



 

 

TÍTULO: SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA VETERINÁRIA DO 
HOSPITAL VETERINÁRIO DA UFMT SINOP 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: BRUNO GOMES DE CASTRO 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O Serviço de Oftalmologia Veterinária (SOFT) do 

Hospital Veterinário (HOVET) da Universidade Federal 

de Mato Grosso Campus Universitário de Sinop atua 

desde 2015 do referido HOVET prestando serviço de 

atendimento clínico e cirúrgico em oftalmologia 

veterinária a animais de companhia, de produção e 

silvestres. Desta forma, este projeto de extensão busca 

o cadastramento da prestação de serviço junto à 

população de Sinop e região no que tange à assistência 

médico veterinária em oftalmologia.  



 

 

TÍTULO: IV JORNADA ACADÊMICA FARMACÊUTICA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: JULIANA DA SILVA AGOSTINI 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: Despertar nos acadêmicos um pensamento atualizado 

que atenda um mercado de trabalho com anseios 

inovadores e acessíveis. A  ideia de uma jornada 

acadêmica se alicerça na condição de ouvir as 

necessidades do mercado ao mesmo tempo em que 

deixa em evidência ao  acadêmico, o que será útil para o 

crescimento do setor na região, priorizando acadêmicos 

de farmácia porém agregando outros cursos na área de 

saúde. 



 

 

TÍTULO: MEXA-SE - QUEM AMA SE CUIDA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Ambientais CUS 

COORDENADOR: CARLOS CESAR BREDA 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO: O Mexa-se Quem ama se Cuida é uma ação inovadora e 

que tem como objetivo a conscientização da população 

sobre a importância da atividade física regular no 

combate as doenças cardiovasculares. Em sua primeira 

edição em 2016 o Mexa-se teve grande repercussão e 

uma grande aceitação na comunidade local. Assim 

acreditamos na importância da continuidade em 2017 

com previsão de atendimento de um público maior do 

que ocorreu em 2016. Ano passado foram quatro etapas 

de corrida e caminhada com um público de 500 pessoas 

em media por evento. Em 2017, serão duas etapas com 

previsão de 2000 pessoas em cada uma delas.  



 

 

TÍTULO: AUTOMATIZAÇÃO DOS PROJETOS DE EXTENSÃO 
DA UFMT 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Gerência de Administração e Planejamento do CUS 

COORDENADOR: DIOGO ALBINO DE QUEIROZ 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: O projeto Automatização dos Projetos de Extensão da 

UFMT nasceu na necessidade de eliminar os retrabalhos 

existentes nos projetos atuais e garanti r a integridade 

das informações coletadas e levantadas pelos alunos, 

técnicos e professores juntos as comunidades 

envolvidas.     Atualmente, a coleta das informações é 

realizada de forma manual através de anotações 

manuscritas em formulários ou em planilhas eletrônicas, 

gerando múltiplas bases de informações o que dificulta 

a padronização e a geração de relatórios de controle, 

acompanhamento e gestão.     Após a coleta das 

informações, a equipe do projeto unifica os dados em 

planilhas eletrônicas. Quando os dados são coletados 

através de registros manuscritos, a equipe em um 

segundo momento digita as informações coletadas em 

uma planilha eletrônica, correndo o risco de perda de 

informações devido a erro de digitação e letras ilegíveis.    

Hoje, devido ao processo manual, existe uma demora no 

acesso consolidado das informações coletadas devido ao 

tempo despendido para a transferência dos dados para 

as planilhas eletrônicas. Este fato ocasiona lentidão na 

geração dos relatórios de acompanhamento e gestão do 

projeto dificultando as tomadas de decisão, até mesmo, 

tomadas de medidas corretivas uma vez que os erros em 

muitos casos são descobertos após a finalização de 

todas as coletas.    A ideia do projeto é criar soluções 

para permitir a coleta das informações em  um único 

canal de forma padronizada, garantindo a integridade e 

o acesso on-line às informações coletadas e cadastradas 

bem como permitindo uma economia expressiva de 

custos com a impressão de formulários.  



 

 

TÍTULO: CLINÍCA FITOPATOLÓGICA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Ambientais CUS 

COORDENADOR: SOLANGE MARIA BONALDO 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: A Clínica Fitopatológica trabalha com a diagnose de 

doenças de plantas cultivadas, no intuito de oferecer 

uma assistência especializada, aprimorando a prática 

dos acadêmicos envolvidos, gerando trabalhos 

científicos, apoio a aulas práticas, novas linhas de 

pesquisas e parcerias institucionais.  Visando a 

preocupação ambiental e a saúde humana, por conta da 

aplicação incorreta de fungicidas utilizados na 

agricultura, trabalhando com as formas de controle mais 

adequadas e viáveis financeiramente para orientar os 

agricultores, estes que são protagonistas na geração de 

alimentos e produtos de origem vegetal.  As clínicas 

fitopatológicas são projetos já consolidados nas 

universidades públicas de todo o país dentro dos cursos 

de ciências agrárias oferecidos. Isso se deve por 

multifatores que fazem essa iniciativa ser tão 

valorizada, assim podemos colocar a inter -relação entre 

ensino, pesquisa e extensão trabalhadas na Clínica como 

diferencial de ação. A clínica Fitopatológica busca atuar 

na difusão do conhecimento técnico cientifico 

juntamente com a assistência aos agricultores, 

realizando a prática da extensão e exercendo a 

capacidade técnica atribuída pela formação acadêmica. 

Além disso, a Clínica visa dar apoio às atividades de 

docência, oferecendo materiais do campo, ou seja, da 

realidade rural externa a UF para ser utilizado em aulas 

práticas e da mesma forma para projetos de pesquisas, 

monografias e dissertações feitas por acadêmicos da 

universidade. A necessidade de atendimento às 

solicitações de diagnose de doenças de plantas por 

parte de produtores, consultores e pesquisadores, faz 



com que a Clínica seja um viés para o fortalecimento de 

parcerias institucionais, trazendo para os cur sos de 

ciências agrárias oportunidades de aprimorar as 

relações profissionais futuras dos acadêmicos 

envolvidos e ainda possibilidades de estágio para toda a 

comunidade acadêmica.    A identificação correta de 

uma doença biótica ou abiótica é de fundamenta l 

importância para a assistência técnica e para o produtor 

rural. Neste projeto os acadêmicos irão realizar a 

diagnose (identificação em laboratório do agente causal 

da doença) de amostras sintomáticas recebidas de 

diversas propriedades da região norte de Mato Grosso, 

para que medidas de controle possam ser recomendadas 

corretamente aos produtores que, na maioria das vezes, 

carecem de assistência técnica. Materiais livres de 

deterioração como folhas, colmos, raízes, panículas e 

espigas, serão catalogados e guardados. Após os 

fitopatógenos serem isolados, em cultura pura, estes 

serão preservados com o auxílio de diferentes técnicas 

(coleção denominada de micoteca, no caso de fungos 

fitopatogênicos), para que possam ser utilizados em 

aulas práticas e, também, para a obtenção de materiais 

para utilização em projetos de pesquisa. As atividades 

desenvolvidas a campo serão fundamentais para uma 

maior proximidade da universidade e seus acadêmicos 

principalmente com produtores, técnicos, pesquisadores 

e outros interessados da região.  



 

 

TÍTULO: FORMANDO COMPETÊNCIAS EM 
GEOTECNOLOGIAS 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e 

Sociais CUS 

COORDENADOR: LEE YUN SHENG 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: A complexidade, o volume e heterogeneidade de 

aplicações utilizando dados espaciais  cresceram 

continuamente nas últimas duas décadas. Nosso 

cotidiano é fortemente influenciado pelas leituras no 

sistema global de posicionamento (GPS) e consultas em 

imagens de satélites, antes disponíveis somente a 

setores militares. Devido às dimensões continentais do 

Brasil, as ferramentas de geotecnologias tem grande 

potencial para fomentar seu o desenvolvimento 

econômico e social. O Brasil se beneficia  do  acesso de  

imagens obtidas por satélite  em aplicações sensíveis a 

sua soberania tais como: desmatamento da Amazônia, 

monitoramento agrícola e de recursos  naturais. 

Portanto há a necessidade de se divulgar e capacitar 

recursos humanos em competências em geotecnologias.  



 

 

TÍTULO: MT CIÊNCIA - CURSOS E TREINAMENTOS 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Ambientais CUS 

COORDENADOR: ROBERTA MARTINS NOGUEIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: O MT Ciência trata-se de uma iniciativa por parte de 

profissionais que atuam nos setores acadêmicos, 

científicos e de produção tecnológica, visando 

promover, oportunizar, divulgar e difundir  os resultados 

de pesquisas, experiências profissionais e tecnologias 

desenvolvidas em laboratórios e na bancada acadêmica 

para toda a sociedade.  



 

 

TÍTULO: MT CIÊNCIA - PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Ambientais CUS 

COORDENADOR: ROBERTA MARTINS NOGUEIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: O MT Ciência trata-se de uma iniciativa por parte de 

profissionais que atuam nos setores acadêmicos, 

científicos e de produção tecnológica, visando 

promover, oportunizar, divulgar e difu ndir os resultados 

de pesquisas, experiências profissionais e tecnologias 

desenvolvidas em laboratórios e na bancada acadêmica 

para toda a sociedade.  



 

 

TÍTULO: ADUBAÇÃO NITROGENADA EM PASTAGENS 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Ambientais CUS 

COORDENADOR: DANIEL CARNEIRO DE ABREU 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: Os sistemas agrícolas nos países em desenvolvimento 

são fundamentais para a segurança alimentar global. 

Entretanto, são necessárias ferramentas adequadas para 

avaliar a eficiência destes sistemas para intervenç ões 

técnicas eficazes e política públicas a longo prazo que 

permitam o desenvolvimento rural sustentável. 

Atualmente, a difusão de conhecimento pela extensão 

não carece apenas de introdução de tecnologias de 

natureza biológica, química e mecânica, desenvol vidas 

muitas vezes por empresas privadas, mas de 

conhecimento e capacitação para as pessoas no meio 

rural se ajustem nova realidade, na qual a 

sustentabilidade na produção agropecuária é uma 

premissa necessária. Além de conhecimento técnico e 

tecnológico, atualmente é necessário difundir 

conhecimento sobre economia, finanças, meio ambiente 

e saúde às pessoas no meio rural. É necessário utilizar 

metodologias padronizadas na análise e diagnóstico do 

sistema agrícola, capacitar de recursos humanos, 

realizar intervenção técnica, executar e acompanhar a 

adoção de práticas, e monitorar o sistema agrícola. 

Nesse sentido, a extensão deverá se adaptar a essa nova 

realidade, buscando apoio na ciência da computação 

(systems-based approach) e envolvendo não somente 

acadêmicos de graduação, mas também da pós -

graduação de diferentes áreas. Sendo isso, este 

programa será conduzido com o objetivo de realizar 

formas interativas de atuação acadêmica de docentes e 

discentes no exercício de extensão rural por meio de 

adoção de instrumentos/procedimentos didáticos-

pedagógicos na prática de extensão no meio rural e 



utilização de modelos computacionais biológicos para 

garantir maior eficiência na utilização de recursos nos 

sistemas agrícolas. Serão conduzidas atividades básicas 

de orientação técnica, formas de deliberação, como 

reuniões e encontros, e procedimentos para trabalhos 

com indivíduos e grupos, oferecendo capacitação de 

recursos humanos inseridos na atividade agropecuária, 

oportunidade de convivência aos acadêmicos com 

situações reais de produção agrícola e transferência de 

técnicas e tecnologias para desenvolvimento rural 

sustentável.  



 

 

TÍTULO: CURSO DO INTEGRATED FARM SYSTEM MODEL 
(VERSÃO 4.3) 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Ambientais CUS 

COORDENADOR: DANIEL CARNEIRO DE ABREU 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: O software Integrated Farm System Model (IFSM) é um 

modelo biológico computacional que simula 

desempenho técnico, econômico e ambiental de 

agroecossistemas. O software foi desenvolvido e é 

utilizado pela USDA Agricultural Research Service 

(University Park, PA, Estados Unidos) como uma 

ferramenta de ensino, pesquisa e extensão para avaliar 

e comparar diferentes sistemas de produção 

agropecuária.  Nos Estados Unidos, o software vem 

sendo utilizado com êxito no auxílio educacional na área 

de extensão rural para ilustrar a complexidade e o 

dinamismo dos componentes e indicar uso de 

tecnologias mais sustentáveis para adoção. A 

capacitação de acadêmicos, produtores rurais e 

extensionistas na utilização e aplicaçã o do software 

poderá auxiliar na eficaz tomada de decisão táticas e 

operacionais, assim aumentado a eficiência do ponto de 

vista bioenergético.  



 

 

TÍTULO: EXPERIMENTAL APPROACH FOR MODELING 
NATURAL GRASSLANDS ECOSYSTEMS 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Ambientais CUS 

COORDENADOR: DANIEL CARNEIRO DE ABREU 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: Os sistemas agrícolas nos países em desenvolvimento 

são fundamentais para a segurança alimentar global. 

Entretanto, são necessárias ferramentas adequadas para 

avaliar a eficiência destes sistemas para intervenções 

técnicas eficazes e política públicas a longo prazo que 

permitam o desenvolvimento rural sustentável. 

Atualmente, a difusão de conhecimento pela extensão 

não carece apenas de introdução de tecnologias de 

natureza biológica, química e mecânica, desenvolvidas 

muitas vezes por empresas privadas, mas de 

conhecimento e capacitação para as pessoas no meio 

rural se ajustem nova realidade, na qual a 

sustentabilidade na produção agropecuária é uma 

premissa necessária. Além de conheciment o técnico e 

tecnológico, atualmente é necessário difundir 

conhecimento sobre economia, finanças, meio ambiente 

e saúde às pessoas no meio rural. É necessário utilizar 

metodologias padronizadas na análise e diagnóstico do 

sistema agrícola, capacitar de recursos humanos, 

realizar intervenção técnica, executar e acompanhar a 

adoção de práticas, e monitorar o sistema agrícola. 

Nesse sentido, a extensão deverá se adaptar a essa nova 

realidade, buscando apoio na ciência da computação 

(systems-based approach) e envolvendo não somente 

acadêmicos de graduação, mas também da pós -

graduação de diferentes áreas. Sendo isso, este 

programa será conduzido com o objetivo de realizar 

formas interativas de atuação acadêmica de docentes e 

discentes no exercício de extensão rural por meio de 

adoção de instrumentos/procedimentos didáticos -

pedagógicos na prática de extensão no meio rural e 



utilização de modelos computacionais biológicos para 

garantir maior eficiência na utilização de recursos nos 

sistemas agrícolas. Serão conduzidas atividades básicas 

de orientação técnica, formas de deliberação, como 

reuniões e encontros, e procedimentos para trabalhos 

com indivíduos e grupos, oferecendo capacitação de 

recursos humanos inseridos na atividade agropecuária, 

oportunidade de convivência aos acadêmicos com 

situações reais de produção agrícola e transferência de 

técnicas e tecnologias para desenvolvimento rural 

sustentável.  



 

 

TÍTULO: GRUPO DE EXTENSÃO DE ATIVIDADES EM 
REPRODUÇÃO ANIMAL 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: LILIAN RIGATTO MARTINS 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: O campus da UFMT em Sinop completou no ano de 2016, 

dez anos de existência e nesse curto espaço de tempo, 

um dos cursos pioneiros, o de Medicina Veterinária vem 

continuamente garantindo o aprendizado de mais de 

450 alunos do curso. Pensando nisso, a proposta 

objetiva dispor de atividades práticas aos alunos que 

possuem estima pela Área de Reprodução, bem como 

despertar o interesse de graduandos do curso para as 

diversas possibilidades de atuação em Reprodução 

Animal. Esta ação tem por objetivo ainda, capacitar os 

futuros Médicos Veterinários em práticas laboratoriais e 

a campo. Os discentes poderão, através da confecção de 

materiais de aula prática, teórica e de elaboração de 

projetos, participar ativamente da rotina de um 

laboratório voltado para o ensino e extensão. Além 

disso, uma das vertentes da proposta  trata da melhoria 

de ferramentas audiovisuais, inovando as aulas teóricas, 

aprimorando a didática adotada e influenciando e m 

maior fixação dos alunos durante a aula.  Considerando  

que nosso próprio crescimento está atrelado na sua 

disposição em contribuir para o conhecimento do outro, 

as ações do projeto tem o intuito de dispor para a 

sociedade acadêmica e não acadêmica, pale stras, 

exposição de trabalhos, jornadas acadêmicas, folders, 

panfletos e infográficos, promovendo e fortalecendo 

maior diálogo entre a comunidade acadêmica e a 

comunidade externa, assim como, fortalecer a 

institucionalização da extensão no âmbito da UFMT – 

Sinop. 



 

 

TÍTULO: II ENCONTRO REGIONAL DE AGROECOLOGIA DO 
CENTRO-OESTE 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: ROBERTO CARLOS BEBER 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: O evento tem como tema “Os desafios da Agroecologia 

do Campo à Cidade” apresentando a agroecologia como 

alternativa de vida, para um modelo de produção 

diferente, valorizando a cultura local, a agricultura 

camponesa, a fixação do homem no campo e 

principalmente a soberania alimentar. Esse tema é de 

grande importância principalmente relacionada à 

agricultura familiar na região do Centro-Oeste, que 

abrange aproximadamente 751 assentamentos, que 

constitui 61.937 famílias. No âmbito estadual 90% dos 

hortifrutigranjeiros são importados, pois a agricultura 

familiar não consegue suprir essa necessidade 

alimentar, por falta de estabilidade fundiária, falta de 

acesso a crédito adequado e um grande déficit a 

assistência técnica. O objetivo é oferecer maximização 

de inúmeros conhecimentos e estimulando o fomento da 

economia regional, onde as temáticas abordadas partem 

de demandas levantadas por meio do diálogo entre a 

comunidade acadêmica e a população regional, 

atividades já desenvolvidas (projetos de estágio 

interdisciplinar de vivência, práticas de extensão 

universitária). 



 

 

TÍTULO: MODELING AGRICULTURAL WATERSHEDS USING 
EPIC/APEX 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Ambientais CUS 

COORDENADOR: DANIEL CARNEIRO DE ABREU 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: Os sistemas agrícolas nos países em desenvolvimento 

são fundamentais para a segurança alimentar glo bal. 

Entretanto, são necessárias ferramentas adequadas para 

avaliar a eficiência destes sistemas para intervenções 

técnicas eficazes e política públicas a longo prazo que 

permitam o desenvolvimento rural sustentável. 

Atualmente, a difusão de conhecimento p ela extensão 

não carece apenas de introdução de tecnologias de 

natureza biológica, química e mecânica, desenvolvidas 

muitas vezes por empresas privadas, mas de 

conhecimento e capacitação para as pessoas no meio 

rural se ajustem nova realidade, na qual a 

sustentabilidade na produção agropecuária é uma 

premissa necessária. Além de conhecimento técnico e 

tecnológico, atualmente é necessário difundir 

conhecimento sobre economia, finanças, meio ambiente 

e saúde às pessoas no meio rural. É necessário utilizar 

metodologias padronizadas na análise e diagnóstico do 

sistema agrícola, capacitar de recursos humanos, 

realizar intervenção técnica, executar e acompanhar a 

adoção de práticas, e monitorar o sistema agrícola. 

Nesse sentido, a extensão deverá se adaptar a essa  nova 

realidade, buscando apoio na ciência da computação 

(systems-based approach) e envolvendo não somente 

acadêmicos de graduação, mas também da pós -

graduação de diferentes áreas. Sendo isso, este 

programa será conduzido com o objetivo de realizar 

formas interativas de atuação acadêmica de docentes e 

discentes no exercício de extensão rural por meio de 

adoção de instrumentos/procedimentos didáticos -

pedagógicos na prática de extensão no meio rural e 



utilização de modelos computacionais biológicos para 

garantir maior eficiência na utilização de recursos nos 

sistemas agrícolas. Serão conduzidas atividades básicas 

de orientação técnica, formas de deliberação, como 

reuniões e encontros, e procedimentos para trabalhos 

com indivíduos e grupos, oferecendo capacitaç ão de 

recursos humanos inseridos na atividade agropecuária, 

oportunidade de convivência aos acadêmicos com 

situações reais de produção agrícola e transferência de 

técnicas e tecnologias para desenvolvimento rural 

sustentável.  



 

 

TÍTULO: MODELOS MATEMÁTICOS PARA AVALIAÇÃO DO 
DESEMPENHO DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 
DE ESCOLAS PÚBLICAS DE SINOP 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Coordenação de Ensino de Graduação em Enfermagem 

do ICS CUS 

COORDENADOR: VANESSA DE ALMEIDA RAIA 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: A Universidade Federal de Mato Grosso tem recebido 

alunos cada vez mais heterogêneos quanto ao nível de 

conhecimentos específicos necessários para o bom 

desempenho nas disciplinas da graduação. Isso pode ser 

reflexo tanto da deficiência em relação às disciplinas 

básicas no ensino fundamental, quanto da falta de 

aptidão do aluno para determinada área em que 

pretende atuar.   Nesse sentido, a comparação do 

rendimento escolar entre as disciplinas e ao longo dos 

semestres, pode ser um indicador tanto das deficiências 

básicas dos alunos, quanto da fal ta de interesse do 

aluno em determinada área, sinalizando os aspectos que 

necessitam de maior atenção antes do ingresso na 

universidade.    Sendo assim, este projeto tem por 

finalidade iniciar um processo de aproximação da 

universidade da escola, para atenuar barreiras de 

inserção do aluno de ensino médio na universidade, 

através da identificação das disciplinas de maior 

problemática no processo de ensino-aprendizagem no 

ensino médio para que possa haver interferência 

pontual e efetiva.  



 

 

TÍTULO: PALESTRA “CRESCIMENTO PESSOAL E 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PARA 
LÍDERES” 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Ambientais CUS 

COORDENADOR: DANIEL CARNEIRO DE ABREU 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: Os sistemas agrícolas nos países em desenvolvimento 

são fundamentais para a segurança alimentar global. 

Entretanto, são necessárias ferramentas adequadas para 

avaliar a eficiência destes sistemas para intervenções 

técnicas eficazes e política públicas a longo prazo que 

permitam o desenvolvimento rural sustentável. 

Atualmente, a difusão de conhecimento pela extensão 

não carece apenas de introdução de tecnologias de 

natureza biológica, química e mecânica, desenvolvidas 

muitas vezes por empresas privadas, mas de 

conhecimento e capacitação para as pessoas no meio 

rural se ajustem nova realidade, na qual a 

sustentabilidade na produção agropecuária é uma 

premissa necessária. Além de conhecimento técnico e 

tecnológico, atualmente é necessário difundir 

conhecimento sobre economia, finanças, meio ambiente 

e saúde às pessoas no meio rural. É necessário utilizar 

metodologias padronizadas na análise e diagnóstico do 

sistema agrícola, capacitar de recursos humanos, 

realizar intervenção técnica, executar e acompanhar a 

adoção de práticas, e monitorar o sistema agrícola. 

Nesse sentido, a extensão deverá se adaptar a essa nova 

realidade, buscando apoio na ciência da computação 

(systems-based approach) e envolvendo não somente 

acadêmicos de graduação, mas também da pós -

graduação de diferentes áreas. Sendo isso, este 

programa será conduzido com o objetivo de realizar 

formas interativas de atuação acadêmica de docentes e 

discentes no exercício de extensão rural por meio de 



adoção de instrumentos/procedimentos didáticos -

pedagógicos na prática de extensão no meio rural e 

utilização de modelos computacionais biológicos para 

garantir maior eficiência na utilização de recursos nos 

sistemas agrícolas. Serão conduzidas atividades básicas 

de orientação técnica, formas de deliberação, como 

reuniões e encontros, e procedimentos para trabalhos 

com indivíduos e grupos, oferecendo capacitação de 

recursos humanos inseridos na atividade agropecuária, 

oportunidade de convivência aos acadêmicos com 

situações reais de produção agrícola e transferência de 

técnicas e tecnologias para desenvolvimento rural  

sustentável.  



 

 

TÍTULO: SISTEMAS DE SUPORTE A DECISÃO APLICADAS À 
PECUÁRIA DE LEITE 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Ambientais CUS 

COORDENADOR: ANDRE SOARES DE OLIVEIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: Meu grupo de pesquisa em pecuária da lei te têm 

desenvolvido desde o ano de 2010 as bases 

experimentais e científicas para criar um novo modelo 

nutricional aplicado à pecuária de leite, denominado 

NS-Dairy Cattle (Nutrition System to Dairy Cattle).  O 

NS-Dairy Cattle é um modelo para calcular o c onsumo de 

alimentos, exigências de energia e nutrintes, o 

suprimento e balanço de nutrientes, o desempenho 

animal e excreção de nutrientes para bovinos de leite.  

O sistema têm sido concebido com base em equações 

empíricas e teóricas desenvolvidas por meu grupo de 

pesquisa por meio de experimentos e abordagem meta -

analítica de um abrangente  banco de dados de 

experimentos no mundo (principalmente do Brasil, EUA, 

Europa e Oceania), com ampla variação de grupos 

genéticos, alimentos, sistemas de alimentação e 

condições ambientais (Oliveira et al., 2010; Oliveira et 

al., 2012; Oliveira et al., 2013; Souza et al., 2014; 

Oliveira 2014; Oliveira, 2015; Oliveira and Ferreira, 

2016).  Assim, o nosso objetivo é que seja utilizado 

como uma opções de modelo nutricional para bovinos 

de leite no mundo.  Para que o nosso objetivo científico 

seja alcançado, é necessário divulgar  (via internet) para 

a comunidade nacional e internacional, por meio de 

sistemas de suporte à decisão, de livre acesso e de fácil 

utilização, bem como por meio de materiais de apoio 

(videos  e textos on line).    Assim, nosso objetivo com 

esta proposta de extensão é disponibilizar na internet 

sistema de suporte à decisão, baseados nos modelos 

científicos desenvolvidos por nosso grupo.    O nosso 

público são internaltas: cientistas, profissionais de 



ciências agrárias que atuam na industria de alimentos e 

na pecuária de leite, estudantes de ciências agrárias, 

industrial de nutrição animal e de leite,  e produtores 

rurais no Brasil e no mundo. Por ser uma proposta de 

divulgação na internet para integrar ciência e extensão, 

não há delimitação de comunidade física atendida. 

Também não há parceiros envolvidos. A equipe será 

composta apenas por mim e meus orientados de 

doutotado, mestrado e graduação. Um bolsi sta de 

graduação em zootecnia será solicitado para atuar 

especificamente no projeto de extensão.  



 

 

TÍTULO: UFMT NA EXPONOP 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Pró-Reitoria do Campus Universitário de Sinop 

COORDENADOR: CAMILA DA SILVA TURINI 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: O projeto UFMT na Exponop é uma ação integradora, 

coordenada pela Pró-Reitoria do Campus Universitário 

de Sinop, através de sua Coordenação de Extensão. Com 

a execução deste projeto a UFMT - Campus Sinop 

objetiva-se levar à sociedade da região norte do Estado 

de Mato Grosso, uma parcela das tecnologias, métodos 

e conhecimento gerados em nossas salas de aula e 

laboratórios, construindo desta forma mais uma via de 

transferência destes conhecimentos. Farão parte do 

Stand da UFMT na Exponop projetos vinculados aos 

Institutos de Ciências Agrárias, Instituto de Ciências 

Naturais, Humanas e Sociais e Instituto de Ciências da 

Saúde, cujos farão demonstrações voltadas aos 

agricultores familiares, alunos da rede municipal de 

ensino, bem como o público em geral. Ao final deste 

projeto espera-se consolidar junto à sociedade a 

importância da Instituição como geradora de novos 

conhecimentos, o que pode contribuir de sobremaneira 

para o desenvolvimento regional.  



 

 

TÍTULO: USO DA ÁGUA E MANUTENÇÃO DE 
BEBEDOUROS NA PECUÁRIA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Ambientais CUS 

COORDENADOR: DANIEL CARNEIRO DE ABREU 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: Os sistemas agrícolas nos países em desenvolvimento 

são fundamentais para a segurança alimentar global. 

Entretanto, são necessárias ferramentas adequadas para 

avaliar a eficiência destes sistemas para intervenções 

técnicas eficazes e política públicas a longo prazo que 

permitam o desenvolvimento rural sustentável. 

Atualmente, a difusão de conhecimento pela extensão 

não carece apenas de introdução de tecnologias de 

natureza biológica, química e mecânica, desenvolvidas 

muitas vezes por empresas privadas, mas de 

conhecimento e capacitação para as pessoas no meio 

rural se ajustem nova realidade, na qual a 

sustentabilidade na produção agropecuária é uma 

premissa necessária. Além de conhecimento técn ico e 

tecnológico, atualmente é necessário difundir 

conhecimento sobre economia, finanças, meio ambiente 

e saúde às pessoas no meio rural. É necessário utilizar 

metodologias padronizadas na análise e diagnóstico do 

sistema agrícola, capacitar de recursos h umanos, 

realizar intervenção técnica, executar e acompanhar a 

adoção de práticas, e monitorar o sistema agrícola. 

Nesse sentido, a extensão deverá se adaptar a essa nova 

realidade, buscando apoio na ciência da computação 

(systems-based approach) e envolvendo não somente 

acadêmicos de graduação, mas também da pós -

graduação de diferentes áreas. Sendo isso, este 

programa será conduzido com o objetivo de realizar 

formas interativas de atuação acadêmica de docentes e 

discentes no exercício de extensão rural por meio de 

adoção de instrumentos/procedimentos didáticos -

pedagógicos na prática de extensão no meio rural e 



utilização de modelos computacionais biológicos para 

garantir maior eficiência na utilização de recursos nos 

sistemas agrícolas. Serão conduzidas ativ idades básicas 

de orientação técnica, formas de deliberação, como 

reuniões e encontros, e procedimentos para trabalhos 

com indivíduos e grupos, oferecendo capacitação de 

recursos humanos inseridos na atividade agropecuária, 

oportunidade de convivência aos acadêmicos com 

situações reais de produção agrícola e transferência de 

técnicas e tecnologias para desenvolvimento rural 

sustentável.  



 

 

TÍTULO: V JORNADA ACADÊMICA DA ENGENHARIA 
AGRÍCOLA E AMBIENTAL - JOEAA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Ambientais CUS 

COORDENADOR: LUCIO GONCALVES BARBOSA DE OLIVEIRA 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: Na quinta edição do evento, que realizar -se-á em 

outubro de 2017, a temática terá um contexto voltado 

ao avanço da safra agrícola, em especial os desafios das 

profissões no agronegócio, e terá uma divisão 

semelhante a edição de 2015. Está divisão consiste na 

realização de palestras, mini cursos e apresentação de 

trabalhos científicos, porém, com uma maior proporção 

quando comparado ao evento anterior. Ressalta -se que 

por se tratar de um evento organizado pelo curso de 

Engenharia Agrícola e Ambiental, a programação será 

focada dentro das cinco subáreas do curso, conforme 

citado o item 04 deste projeto.          Conforme 

mencionado acima, a partir do tema do evento, serão 

convidados Engenheiros Agrícolas e Ambientais 

(incluindo egressos da UFMT que já estão no mercado de 

trabalho), Engenheiros Agrônomos e Engenheiros 

Mecânicos, Administradores, empresários e demais 

profissionais do setor agrícola e ambiental, para 

contribuírem com suas experiências no mercado de 

trabalho, visto que, na edição anterior do evento, 

obteve-se uma grande aceitação do público, justamente 

por ter havido este contato com os profissionais do 

mercado. Para complementação, e também para 

aproveitar o potencial científico dos estudantes, além 

de auxiliar no incremento curricular destes, será feito a 

apresentação de trabalhos científicos, julgados por uma 

comissão científica da UFMT Campus de Sinop -MT. 



 

 

TÍTULO: XII ENCONTRO BRASILEIRO DE SUBSTÂNCIAS 
HÚMICAS E MATÉRIA ORGÂNICA NATURAL: 
MATÉRIA ORGÂNICA E SUAS 
MULTIFUNCIONALIDADES 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Ambientais CUS 

COORDENADOR: FABIANO ANDRE PETTER 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO: O Encontro Brasileiro de Substâncias Húmicas e matéria 

orgânica natural (EBSH-MON) é um evento bienal, 

promovido pelo “Grupo Brasileiro da Sociedade 

Internacional de Substâncias Húmicas (IHSS)”. A IHSS foi 

fundada em 1981 e tem aproximadamente 900 

associados das mais variadas áreas. Esta sociedade é 

reconhecida mundialmente como promotora e 

divulgadora da pesquisa e do ensino científico sobre 

substâncias húmicas e matéria orgânica do solo. O 

Grupo Brasileiro foi fundado em 1997 e conta 

atualmente com cerca de 100 associados. Em 2017, em 

sua décima segunda edição, o EBSH-MON será realizado 

na sede da Embrapa Agrossilvipastoril, em Sinop, MT.   

A importância das Substâncias Húmicas (SH) e da 

matéria Orgânica Natural (MON) no meio ambiente é 

reconhecida devido a sua influência na agregação de 

solos, especialmente em solos tropicais, pelas 

interações com pesticidas e metais potencialmente 

tóxicos em solo e água, na reciclagem de resíduos 

orgânicos (lixo urbano, lodo de esgoto, resíduos 

agrícolas e agroindustriais, etc.), pela sua contribuição 

para a fertilidade, entre outros asp ectos. Esta 

importância foi em muito ampliada, pela sua relevância 

ao ciclo do carbono e sua vinculação com o efeito estufa 

e mudanças climáticas globais. Um exemplo concreto 

desta importância é a capacidade de solos sob plantio 

direto acumular matéria orgânica e configurar situação 

de sequestro de C, mitigando a emissão de gases de 



efeito estufa, conforme resultados recentes publicados 

nacional e internacionalmente, especialmente por 

pesquisadores brasileiros. Assim, existe uma grande 

demanda de pesquisa em relação a vários aspectos 

básicos e aplicados, incluindo pesquisas sobre as suas 

estruturas e implicações nos processos naturais no solo 

e na água, necessitando a atuação conjunta de cientistas 

de diferentes áreas. Outro aspecto que deve ser levado 

em consideração é o uso de material húmico 

enriquecido de micro e macronutrientes na agricultura. 

O uso das SH na agricultura vem cada vez mais 

ganhando espaço junto aos grandes produtores de cana 

de açucar, soja, milho, café, hortaliças, na produção de 

frutas, de flores e outras.  O principal objetivo do 

evento é propiciar um fórum privilegiado de discussão, 

aprofundamento teórico e aplicações práticas para 

professores, pesquisadores, acadêmicos, 

empreendedores e interessados sobre o estudo da MON. 

Durante cinco dias serão discutidos temas relacionados 

com SH e MON, enfocando últimos avanços das técnicas 

de caracterização de substâncias húmicas e matéria 

orgânica natural, suas aplicações na agricultura e 

remediação ambiental, bem como a dinâmica e 

interações dessa matéria orgânica, observando as 

emissões de gases de efeito estufa, nos ambientes 

terrestres e aquáticos. Adicionalmente, pretende -se 

promover o intercâmbio técnico-científico entre as 

instituições de ensino e pesquisa do país, bem como 

estabelecer linhas estratégicas de pesquisa que 

assegurem indicadores de sustentabilidade ao Brasil nos 

setores de produção agrícola, recuperação de 

mananciais e remediação de solos e sequestro de 

carbono.  Os Congressos da Sociedade Internacional de 

Substâncias Húmicas, tanto os nacionais como os 

internacionais, se caracterizam pelo caráter 

multidisciplinar e interdisciplinar, envolvendo várias 

áreas de conhecimento, incluindo Ciências Ambientais / 

Agronomia / Ciência do Solo / Química do Solo / 

Química da Água / Química Ambiental / Química 

Analítica, bioquímica e outros.  



 

 

TÍTULO: EQUIPE DE APOIO A COORDENAÇÃO DE 
EXTENSÃO, CULTURA E ESPORTE 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Pró-Reitoria do Campus Universitário de Sinop 

COORDENADOR: CAMILA DA SILVA TURINI 

ÁREA TEMÁTICA: Trabalho 

RESUMO: O projeto tem como proposta o auxílio e a atuação da 

plataforma de extensão SIEx, gestão e informação de 

projetos. Os bolsistas darão suporte coordenação de 

extensão, cultura e esporte  



 

 

TÍTULO: APOIO AO CERIMONIAL DO CAMPUS SINOP 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: ELAINE DIONE VENEGA DA CONCEICAO 

ÁREA TEMÁTICA: Trabalho 

RESUMO: A Gerência de Graduação e Extensão atua como 

representação da Pró-reitoria do Campus nas diversas 

ações vinculadas ao período de formação  acadêmica, 

sejam elas na legitimação de documentos, fluxo de 

educação formal, assim como no enriquecimento 

vivencial e cultural.  



 

 

TÍTULO: OFICINA DE PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: RODOLFO CASSIMIRO DE ARAUJO BERBER 

ÁREA TEMÁTICA: Trabalho 

RESUMO: O projeto consiste em transformar trabalhos de 

conclusão de cursos em artigos científicos que serão 

submetidos a Scientific Electronic Archives, garantindo 

aos professores e alunos ampla divulgação dos trabalhos 

realizados pela Universidade Federal de Mato Grosso - 

Campus Sinop. A idéia principal é criar uma equipe de 

discentes treinados em formatar/compilar os artigos 

científicos, gerando produtividade para todos os 

envolvidos na ação.  



 

 

TÍTULO: USANDO O "X OFFICE" NA GERAÇÃO DE 
CONHECIMENTOS 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e 

Sociais CUS 

COORDENADOR: LEE YUN SHENG 

ÁREA TEMÁTICA: Trabalho 

RESUMO: O pacote "Office" oferece todos os aplicativos que são 

necessários dentro de um escritório, justificando assim 

o nome. Nos dias atuais este pacote é fornecido por 

meios pagos e gratuitos, um dos pagos mais conhecidos 

é fornecido pela empresa Microsoft com os aplicativos 

Word, Excel e PowerPoint, enquanto dos gratuitos 

temos o Open Office e o LibreOffice com os aplicativos 

Writer, calc e Impress. São vários os ambientes em que 

se usam o pacote office, desde a escola (gerand o 

trabalhos acadêmicos) até grandes empresas (criação de 

relatórios), sendo assim indispensável. O projeto traz a 

comunidade uma introdução e capacitação na utilização 

do pacote "Office".  

 


