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

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e 

Sociais CUS 

COORDENADOR: MARLITON ROCHA BARRETO 

RESUMO: O projeto realizará atividades interdiciplinares com 

o intuito de realizar a integração da Universidade 

com a comunidade através da realização de 

exposições da flora e fauna da Amazônia Mato-

Grossense para as escolas municipais, estaduais e 

particulares por meio de um Museu Itinerante, que, 

realizará exposições no ABAM (Acervo Biológico da 

Amazônia Meridional) bem como, quando possível, 

nas escolas que solicitarem visita. Além da 

exposição do material botânico e zoológico, 

conservados ou vivos, serão ainda realizados 

esclarecimentos sobre o cuidado com o meio 

ambiente, conservação e preservação das espécies e 

a divulgação de jogos educacionais sobre temas 

relacionados ao meio ambiente.   Está previsto 

ainda a exposição do Museu Itinerante no Parque 

Florestal de Sinop, na Semana do Meio Ambiente, 

em parceria com a Prefeitura Municipal de Sinop e 

Secretaria Estadual de Educação, trazendo tanto 

alunos de diversas idades/séries quanto público 

geral frequentador do local para vivenciar o meio 

ambiente no Parque. Este evento ainda será 

previamente divulgado, pela prefeitura, nas 

principais mídias, pretendendo-se assim, abranger 

mais pessoas (não restritos às escolas) e alcançar 

um público ainda mais diversificado.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: A SUSTENTABILIDADE DOS ECOSSISTEMAS E A 
ATIVIDADE DE BASE FLORESTAL 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Ambientais CUS 

COORDENADOR: JAIR FIGUEIREDO DO CARMO 

RESUMO: O projeto “a sustentabilidade dos ecossistemas e a 

atividade de base florestal” tem como principal 

objetivo a realização de palestras e apresentações 

teatrais junto às escolas municipais e estaduais do 

município de Sinop, fornecendo informações sobre o 

setor florestal do Estado do Mato Grosso, 

principalmente da região de Sinop, difundindo o 

manejo florestal e conhecimento sobre conservação 

da natureza, educação ambiental, reflorestamento e 

também legislação.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: ARBORIZAÇÃO E PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL NA ESCOLA  ESTADUAL PROFª ZENI 
VIEIRA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Ambientais CUS 

COORDENADOR: PASTOR AMADOR MOJENA 

RESUMO: A escola Zeni Vieira recém-inaugurada no município 

Sinop, requere da implementação de arborização 

dos espaços internos e externos que contribuam 

para a melhoria da qualidade de vida de alunos e 

professores uma vez que os espaços verdes 

proporcionam um ar mais limpo, sombra, beleza no 

ambiente dentre outros. Dentre as principais 

vantagens que a arborização urbana pode 

proporcionar à população estão: controle da 

umidade atmosférica, filtrar os ruídos sonoros, 

redução da velocidade dos ventos, sombreamento, 

melhorias da qualidade do ar e a valorização de 

imóveis, por tanto o projeto  se torna indispensável 

nos dias atuais em que mais e mais se destroem 

áreas verdes para construir prédios, casas, ruas e 

estradas.   O manejo da arborização e seu 

planejamento deve fazer parte do estudo aplicado a 

todos os espaços da escola, com o intuito de 

melhorar a qualidade de vida de toda população 

escolar. Neste sentido, este projeto pretende a 

elaboração e execução de espaços verdes de sombra 

para lazer e convívio social,  produção de  alimentos 

integrada a atividades de educação ambiental dos 

estudantes da escola Zeni Vieira. As atividades 

serão desenvolvidas em conjunto com professores, 

funcionários e alunos. O principal eixoa ser 

trabalhado consiste no planejamento da 

distribuição de espécies florestais e a execução do 

plantio, incluindo a delimitação de espaços para 

cultivo de espécies arbóreas e alimentícias.  



 

 



 

 

 

TÍTULO: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA UHE 
SINOP 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Ambientais CUS 

COORDENADOR: HANDREY BORGES ARAUJO 

RESUMO: O presente projeto consiste em auxiliar a empresa 

MM Social a executar o Programa de Educação 

Ambiental da UHE Sinop durante a etapa de 

implantação do empreendimento. Dentre as 

atividades propostas no programa a ser executado 

pela empresa, a equipe ficará a cargo de 

confeccionar material didático e auxiliar na 

disseminação de conhecimento técnico de cunho 

social e ambiental à comunidade do entorno das 

áreas de influência do empreendimento. Serão 

programados cursos de capacitação de até 16h, 

ministrados por docentes e discentes da 

universidade, em diferentes áreas temáticas agro -

ambientais.  

 

 

 


