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TÍTULO: APRESENTAÇÃO CONTINUADA DA ENGENHARIA 
AGRÍCOLA E AMBIENTAL 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Ambientais CUS 

COORDENADOR: DIEGO AUGUSTO FIORESE 

RESUMO: A proposta objetiva divulgar o curso de Engenharia 

Agrícola e Ambiental, a Universidade Federal de 

Mato Grosso do Campus Universitário de Sinop e o 

processo seletivo do ENEM/Sisu 2016/2017, para 

potenciais ingressantes no ensino superior. Serão 

realizadas palestras, visitações e divulgações 

periódicas presenciais dos três objetos supracitados 

nas escolas da rede do ensino médio de Sinop e 

região; e ainda, serão elaborados banners, cartazes 

e materiais informativos do curso, universidade e 

edital para envio as escolas públicas (federais e 

estaduais) e privadas de cada município das regiões 

do Médio-Norte, Norte e Noroeste do estado de 

Mato Grosso. Como o curso de Engenharia Agrícola 

e Ambiental, ainda não está consolidado 

regionalmente como os demais cursos inseridos no 

Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, buscar-

se-a a apresentação do objetivo do curso, perfil do 

egresso, habilidades e competências, em conjunto 

com os campos de atuação. Para tanto, as 

atividades presenciais nas escolas será realizada 

pelos próprios discentes do curso, em alguns 

momentos com a presença de docentes, para 

propiciar maior transparência e diagnóstico pelo 

público atendido.  Ainda, objetiva-se dar 

manutenção e realizar atualizações da página 

eletrônica  ("site") do Curso de Engenharia Agrícola 

e Ambiental, com domínio próprio 

(www.eaasinop.com.br). Para tanto, as  

atualizações serão com intervalos respectivo a uma 

semana.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA OS ESTUDANTES 
DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: CEZAR AUGUSTO DA SILVA FLORES 

RESUMO: Educação em saúde é um processo que abrange a 

participação de toda a população no contexto de 

sua vida cotidiana e não apenas das pessoas sob 

risco de adoecer, é um desafio que propõe uma 

prática crítica e conscientizadora sobre a realidade 

cotidiana. O presente projeto de extensão consiste 

na realização de ações educativas em saúde para os 

estudantes da Educação de Jovens e Adultos – EJA, 

da Escola Municipal Educação Básica “Jurandir 

Liberino de Mesquita”. Tal projeto tem o princípio 

da pesquisa-ação, que permite trabalhar ações 

educativas e de intervenção, a partir de informações 

coletadas numa ação coletiva de 

pesquisador/educando, em que se busca a 

transformação da realidade observada por meio do 

comprometimento dos atores sociais com a 

resolução dos problemas levantados. O projeto será 

formado por acadêmicos do curso de enfermagem, 

que mediaram oficinas pedagógicas com os 

estudantes da referida escola sobre assuntos 

relacionados a área de saúde. Os encontros serão 

quinzenais e em cada encontro será trabalhado um 

tema diferente. Espera-se que ao final do projeto, os 

estudantes sejam sensibilizados quanto a 

importância de manter ou melhorar seus 

comportamentos de saúde para dessa forma 

melhorar sua qualidade de vida.  

 

 



 

 

 

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 

RESUMO: As atividades ligadas ao uso do solo tais como 

revolver a terra, plantar, arrancar mato, podar, 

regar não só constituem ótimo exercício físico como 

representam uma forma de aprendizado saudável e 

criativo. Essas experiências ao vivo despertam o 

interesse pelas aulas. Os estudantes pesquisam e 

debatem mais os assuntos melhorando assim o 

aprendizado. Este projeto procura apresentar 

atividades que despertem o interesse do aluno no 

cuidado com o ambiente, visando complementar a 

merenda escolar e a alimentação dos estudantes 

fornecendo um alimento natural, saudável e que ele 

aprendeu a cultivar. o Projeto Horta pode ser um 

verdadeiro laboratório ao ar livre para as aulas de 

Química, Física, Biologia e Matemática. Os alunos 

aprendem, na prática, temas como nutrien tes do 

solo, luminosidade, temperatura, fotossíntese, 

desenvolvimento de plantas, a vida dos insetos e 

medidas de áreas. Neste projeto, as pessoas devem 

atuar sempre com muita responsabilidade e 

compromisso. Os alunos devem estar presentes na 

maioria das etapas e atividades desenvolvidas na 

horta, tais como: seleção das espécies a serem 

cultivadas, plantio, cuidados com a horta e colheita. 

Os professores auxiliarão os alunos no 

desenvolvimento e manutenção da horta e na 

supervisão dos trabalhos. Os professo res serão 

estimulados e incentivados a também elaborar 

estratégias que permitam trabalhar os conteúdos 

numa visão interdisciplinar. Deste modo, essa 

proposta visa aproximar o aluno do contexto 



produtivo, observando aspectos de qualidade e 

benefícios dos produtos hortícolas para a saúde 

além dos ensinamentos referentes a conservação do 

meio ambiente.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: MUSEU DE EMBRIOLOGIA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e 

Sociais CUS 

COORDENADOR: FABIANA DE FATIMA FERREIRA 

RESUMO: Esta proposta visa oportunizar aos estudantes de 

ensino fundamental e médio de escolas públicas e 

privadas  do município de Sinop- MT,  informações 

sobre reprodução e desenvolvimento embrionário 

animal e humano buscando ampliar seus  

conhecimentos sobre estes assuntos e diminuir a 

distância entre a universidade e a escola. Este 

projeto contará com a participação de estudantes 

da UFMT-campus  de  Sinop,  os  quais  estarão  

atuando  ativamente  na  exposição  dos  temas.    

Algumas instituições de ensino técnico do município 

de Sinop- MT, também serão convidadas a participar 

das exposições.  O projeto Museu de Embriologia 

existe desde 2007, quando teve uma primeira fase, 

com a coleta e acondicionamento de fetos e 

embriões de várias espécies. Entre os anos 2009 - 

2011 foram realizadas exposições públicas do acervo 

didático de forma itinerante (levando o material 

didático até as escolas de ensino público da rede 

estadual e privada de ensino). No ano de 2013 as 

escolas foram convidadas a participar das 

exposições no campus da UFMT-Sinop, ocasião em 

que os estudantes tiveram a oportunidade de 

conhecer o campus da UFMT Sinop.    No ano de 

2016 o projeto terá continuidade realizando 

exposições no campus da UFMT e também nas 

escolas do município de Sinop.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: SOS ABELHAS NATIVAS: CONHECER PARA 
PRESERVAR 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e 

Sociais CUS 

COORDENADOR: CARMEN WOBETO 

RESUMO: As abelhas nativas, também conhecidas como 

abelhas sem ferrão, são polinizadores primários de 

30 a 90% de espécies vegetais, incluindo plantas 

nativas e cultivadas. No Brasil e no mundo, devido a 

expansão das áreas agrícolas, a carência de 

polinizadores esta sendo um dos fatores mais 

restritivos ao aumento da produtividade em muitas 

culturas. A preservação das florestas, 

principalmente as pertencentes a bacia amazônica, 

visto ser onde encontram-se a maior diversidade de 

espécies destas abelhas e, também a produção de 

alimentos estão intrinsecamente relacionados com a 

preservação destas espécies de abelhas. Portanto, 

conhecer as diferentes espécies de abelhas sem 

ferrão, seus hábitos, os produtos dos meliponários, 

além de noções das interações com as plantas e a 

produção de alimentos são conhecimentos que 

incentivariam a sua preservação. Além disso, a 

Escola em todos os seus níveis, ensino fundamental, 

médio e superior, tem o compromisso com a 

formação de cidadãos comprometidos com a 

sustentabilidade do planeta, por isso nesta proposta 

serão envolvidos alunos das séries iniciais, 

professores da Rede Municipal de Ensino e 

acadêmicos da UFMT em ações educativas de 

preservação ambiental. Em virtude disto, esta 

proposta visa divulgar conhecimentos básicos sobre 

meliponíneos em Escolas Municipais de Sinop. As 

ações deste projeto contemplam: palestras junto 

aos professores da Rede Municipal de Educação; 

produção e divulgação de material paradidático 



fornecido aos professores; visita orientada a um 

meliponário modelo  oferecida aos alunos de 3ª. e 

4ª. séries acompanhados pelos professores ;  

realização, junto com professores e alunos das 

Escolas, de plantio de árvores que fornecem néctar e 

pólen, para viabilizar futura implantação de 

meliponários educativos em Escolas. Esta proposta 

prevê a parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação de Sinop e o Sebrae, sendo que este último 

parceiro fornecerá suporte técnico através da 

disponibilização de consultores da área de 

meliponicultura.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: UFMT VIDEO ACADEMY 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: GERDINE FERREIRA DE OLIVEIRA SANSON 

RESUMO: A relevância deste projeto reside no fato de buscar 

uma interface de troca de conhecimentos e 

experiências dos universitários com a comunidade 

em geral referente à produção animal utilizando 

forrageiras como uma opção de suplementação 

alimentar. A utilização de forrageiras é uma prática 

adaptável às condições agroecológicas e sócio -

econômicas de cada região, sendo o plantio de 

leguminosas um meio de manutenção de um banco 

de proteína natural, favorecendo o manejo e a 

nutrição dos animais de forma mais rentável para o 

produtor. Para este fim, serão elaboradas duas 

obras videofonográficas de curta metragem, para 

melhorar o nível de esclarecimento da sociedade 

sobre a morfologia do sistema digestório e a sua 

importância para o bom funcionamento do 

organismo. Espera-se que os alunos universitários se 

envolvam no processo de produção do material 

didático e identifiquem temas considerados 

importantes a serem trabalhados. Como “a forma é 

a imagem plástica da função”, trabalharemos a 

temática sugerida no edital de forma 

interdisciplinar, identificando a morfologia das 

diferentes regiões do tubo digestório de animais 

herbívoros e onívoros pela qual transita o alimento 

ingerido e seu produto, fazendo com que os jovens 

atores, bilateralmente, demonstrem sua criatividade 

e criticidade.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: ATAGA - ACOMPANHAMENTO, TRATAMENTO E 
AVALIAÇÃO DE GRANDES ANIMAIS 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: DANIELA MELLO PEREIRA 

RESUMO: O presente projeto tem por finalidade ampliar a 

vivência do discente de Medicina Veterinária com  o 

ambiente clínico cirúrgico de grandes animais no 

HOVET UFMT-Sinop (Hospital Veterinário da 

Universidade Federal de Mato Grosso - Campus 

Sinop). Através do acompanhamento e auxilio em 

consultas ambulatórias, procedimentos clínicos e 

cirúrgicos, atividades de enfermaria veterinária e 

manejo no setor, proporcionando aos acadêmicos a 

assimilação dos conhecimentos teóricos. Para o 

aprimoramento dos conhecimentos e trocas de 

experiências será realizada semanalmente mesas 

redondas onde ocorreram discussões de casos 

clínicos.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: DESCOMPLICANDO A GENÉTICA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: MARCIA FABIANA BARBOSA DE PAULA 

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: DESENVOLVIMENTO DOCENTE PARA A PRÁTICA 
DA METODOLOGIA ATIVA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: LUDMILA BARBOSA BANDEIRA RODRIGUES EMERICK 

RESUMO: O Curso de Graduação em Medicina da Universidade 

Federal de Mato Grosso – Campus de Sinop 

(UFMT/campus Sinop) foi autorizado pelo Ministério 

de Educação (MEC) em 05/06/2012 com 60 vagas, 

respaldada em estudo que comprova a necessidade 

do ensino de medicina na região norte de Mato 

Grosso, pois no Estado de Mato Grosso há 1,1 

médicos para cada mil habitantes. Assim, o Modelo 

Pedagógico para a construção do currículo é 

baseado em componentes curriculares temáticos, 

interdisciplinares, sob os quais se construirão os 

eixos integradores e os conteúdos dos diversos 

saberes envolvido. Embora o referido curso ter se 

iniciado em abril de 2014, o seu Projeto pedagógico 

foi reestruturado por ocasião da promulgação das 

novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos 

cursos de graduação em Medicina, por meio da 

Resolução CNE/CES Nº 3, de 20 de Junho de 2014, e 

desde então se utiliza como principal metodologia 

de ensino a Aprendizagem Baseada em Problemas 

(PBL). Como metodologia de ensino, o PBL é uma 

estratégia que pode direcionar toda a organização 

curricular de um curso, com necessidade de 

mobilização do corpo docente, discente e 

administrativo da instituição, o que demanda 

alterações estruturais e trabalho integrado 

(ALMEIDA; BATISTA, 2013). Ademais, como a 

atualização, desenvolvimento e aperfeiçoamento do 

curso de graduação em medicina e, 

consequentemente da formação de seus alunos, é 

um processo dinâmico e ininterrupto, entende-se ser 

necessário realizar ajustes sistemáticos e 



frequentes, com o intuito de proporcionar  maior 

qualidade. Nesse contexto, faz-se necessário 

acompanhar a forma com que os docentes lidam 

com a metodologia ativa. Neste contexto, acredita -

se ser indispensável e necessário, proporcionar o 

desenvolvimento docente para a prática de 

metodologias ativas. Ademais, o desenvolvimento 

desse projeto poderá contribuir com informações 

que possam fortalecer a discussão sobre o ensino 

médico e seu processo de aperfeiçoamento 

(SCHNEIDER et al., 2014).  

 

 



 

 

 

TÍTULO: DISCUSSÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES 
BASEADAS EM CATEGORIAS DO COTIDIANO 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e 

Sociais CUS 

COORDENADOR: EDSON PEREIRA BARBOSA 

RESUMO: Este projeto tem como objetivo desenvolver um 

grupo de trabalho no qual professores que ensinam 

matemática na Educação Básica, alunos da 

Licenciatura em Matemática e da Pedagogia, alunos 

de Pós-Graduação em Educação Matemática e 

Professores Universitários que atuam em 

Licenciaturas em Matemática, participarão dos 

encontros para conversar, discutir, aprender, 

problematizar atividades que envolvem categorias 

do cotidiano.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: 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 

RESUMO: O presente projeto tem como objetivo abordar o uso 

e ensino da Língua Brasileira de Sinais (doravante 

Libras), assim como proporcionar aos alunos 

situações do cotidiano com vistas a formar um 

sujeito proficiente em Libras. Além disso, será 

abordado no curso noções básicas de linguística da 

Libras, a fim de possibilitar o docente a comunicar -

se com a comunidade surda, bem como conhecer um 

pouco de sua história, lutas e conquistas (por 

exemplo, regulamentação da Língua de Sinais no 

Brasil). Sabemos que, recentemente, através da Lei 

Federal nº 10.436/02, a Libras é considerada uma 

língua oficial no Brasil e regulamentada pelo 

Decreto 5.626/05, incluindo este idioma como 

disciplina curricular nas universidades. Sendo assim, 

este projeto visa a formação continuada do 

professor da rede básica de ensino que necessita do 

aperfeiçoamento e atualização no que tange aos 

estudos voltados para a Libras e para aqueles que se 

interessam.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: GRUPO DE ESTUDOS FARMACÊUTICOS (GEF – 
UFMT/CUS) 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: ELTON BRITO RIBEIRO 

RESUMO: A atividade de extensão proposta tem o objetivo de 

promover um avanço na formação do conhecimento 

científico extensionista de discentes e docentes de 

diferentes cursos superiores do município de Sinop 

voltados ao desenvolvimento farmacêutico. A 

proposta do grupo é complementar a formação 

acadêmica dos discentes a partir da discussão de 

temas específicos e interdisciplinares das diferentes 

técnicas/métodos e artigos científicos das ciências 

farmacêuticas. Tal proposta visa à democratização 

do conhecimento científico, mas principalmente, o 

despertar para novas possibilidades de fazer 

ciência. Por fim, o encontro dos alunos, docentes e 

profissionais permitirá o desenvolvimento de novos 

projetos de pesquisa e extensão a partir da 

discussão e identificação dos problemas e o 

desenvolvimento de estratégias para soluções.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: MÓRULAS - ENVOLVIMENTO DISCENTE NAS 
ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE 
REPRODUÇÃO ANIMAL 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: LILIAN RIGATTO MARTINS 

RESUMO: Esta ação propõe apresentar a Área de Reprodução 

aos alunos que já tiveram contato com a disciplina, 

bem como despertar o interesse de graduandos que 

estão cursando a disciplina 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 e, auxiliar os discentes em 

leitura, interpretação e discussão de trabalhos 

científicos nacionais e internacionais. Os discentes 

poderão, através do auxílio na confecção de 

materiais de aula prática e de auxílio em projetos 

de pesquisa e extensão, participar ativamente da 

rotina de um laboratório voltado para o ensino e 

extensão.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: OLÁ, MUITO PRAZER, NOS SOMOS A 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO: 
PROJETO QUE VISA À INTERAÇÃO ENTRE 
SOCIEDADE E UNIVERSIDADE. 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Gerência de Graduação e Extensão do CUS 

COORDENADOR: ROSA CAROLINA SILVA DE GOUVEIA 

RESUMO: O Projeto “OLÁ, MUITO PRAZER, NOS SOMOS à 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO: 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: PALESTRA: ENSINO EXPERIMENTAL DE FÍSICA 
MODERNA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e 

Sociais CUS 

COORDENADOR: EVERTON BOTAN 

RESUMO: Com o presente trabalho objetiva-se oferecer aos 

estudantes do curso de Licenciatura em Ciências 

Naturais e Matemática, professores e comunidade 

em geral uma palestra sobre Ensino de Física 

Moderna para a Educação básica.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: SEMINÁRIO DE DINÂMICAS EVOLUTIVAS 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e 

Sociais CUS 

COORDENADOR: MAZILIO CORONEL MALAVAZI 

RESUMO: Este projeto tem como objetivo estabelecer um 

espaço de formação complementar para alunos e 

professores de cursos de exatas e ciências biológicas 

no estudo de Dinâmicas Evolutivas.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA - SECEM 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e 

Sociais CUS 

COORDENADOR: SERGIO PEREIRA MAIOLINI 

RESUMO: Este projeto é parte das atividades do Grupo de 

Estudo em Ciências Naturais e Matemática 

(GECINMAT) e tem como objetivo promover no 

âmbito da Universidade Federal de Mato Grosso, 

Campus Universitário de Sinop um espaço para 

apresentação, divulgação e discussão de temas e 

pesquisas relacionados à educação científica, 

formação de professores e educação em geral. Bem 

como propiciar aos alunos de graduação, 

principalmente dos cursos de licenciatura, a 

convivência num ambiente de estudo, debate de 

ideias e trocas de experiências.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: TREINAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA 
ABDOMINAL EM PEQUENOS ANIMAIS 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: ALESSANDRA KATAOKA 

RESUMO: Este projeto objetiva a complementação da 

formação acadêmica dos Médicos Veterinários 

Residentes do Hospital  Veterinário da UFMT, 

campus de Sinop; na área de Diagnóstico por 

Imagem, mais especificamente em Ultrassonografia 

Veterinária em pequenos animais.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: UMA ABORDAGEM DO GEOGEBRA NO 
CONTEXTO DA MATEMÁTICA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e 

Sociais CUS 

COORDENADOR: MAZILIO CORONEL MALAVAZI 

RESUMO: Este projeto tem por objetivo instrumentalizar 

professores da Educação Básica e alunos de 

Licenciatura para o uso do software Geogebra como 

recurso de aprendizagem e ensino de conceitos e   

conteúdos matemáticos.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: 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 

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 universidade justifica e impulsiona 

ações inovadoras de acolhimento aos calouros de 

forma mais planejada e humanizada  

 



 



 

 

 

TÍTULO: EXPOSIÇÃO ITINERANTE: POPULARIZAÇÃO DO 
CONHECIMENTO EM ANATOMIA ANIMAL 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: LORENNA CARDOSO REZENDE 

RESUMO: O uso de forrageiras e a busca de novas opções de 

suplementação adaptáveis às condições 

agroecológicas e sócio-econômicas de cada região, 

como o plantio de leguminosas formando um banco 

de proteína natural, podendo favorecer o manejo e 

a nutrição dos animais de uma forma mais rentável 

para o produtor. 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-2016. Espera-se que os 

alunos universitários se envolvam no processo de 

produção do material didático e identifiquem te mas 

considerados importantes a serem trabalhados na 

exposição, para melhorar o nível de esclarecimento 

da sociedade sobre o desenho corporal dos animais 

e a sua importância econômica. No projeto 

trabalharemos a temática nutrição animal de forma 

interdisciplinar, fazendo com que os jovens atores, 

bilateralmente, demonstrem sua criatividade e 

criticidade. 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: XI ENCONTRO DE BOTÂNICOS DO CENTRO-
OESTE: COLEÇÕES BOTÂNICAS 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e 

Sociais CUS 

COORDENADOR: RAFAEL SOARES DE ARRUDA 

RESUMO: O objetivo desta proposta será estimular a 

renovação de conhecimentos, a troca de 

experiências e de posicionamento da botânica 

brasileira frente aos novos desafios que se 

apresentam, visando à conservação da flora 

brasileira, a integração entre os diversos centros de 

pesquisas na área na região Centro-Oeste e à 

valorização dos conhecimentos botânicos em 

benefício da sociedade.  

 

 

 


