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TÍTULO: CLINÍCA FITOPATOLÓGICA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Ambientais CUS 

COORDENADOR: SOLANGE MARIA BONALDO 

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 cursos 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 fundamental 

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 

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: BANCO DE CÉLULAS TUMORAIS DA 
UFMT/SINOP: MANUTENÇÃO DE LINHAGENS DE 
CÉLULAS TUMORAIS 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: LINDSEY CASTOLDI 

RESUMO: O Projeto de Extensão 'Banco de Células Tumorais 

da UFMT/Sinop: manutenção de linhagens de 

células tumorais' foi desenvolvido com o objetivo de 

manter as linhagens de células tumorais, 

anteriormente utilizadas em projetos de pesquisa, 

preservando suas características e viabilidade para 

que possam estar disponíveis para novos projetos. 

Atualmente, realizamos a manutenção da linhagem 

tumoral de Ehrlich, melanoma B16, células de câncer 

de mama MCF-7 e células Yac-1 e esperamos que ao 

longo dos anos possamos contar com um conjunto 

variado de linhagens de células tumorais.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: MT CIÊNCIA  - CONSULTORIAS 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: ROBERTO CARLOS BEBER 

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 - CURSOS E TREINAMENTOS 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: ROBERTO CARLOS BEBER 

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: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE AGROPECUÁRIA 
SUSTENTÁVEL - SIMBRAS 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Ambientais CUS 

COORDENADOR: DANIEL CARNEIRO DE ABREU 

RESUMO: O VIII Simpósio Brasileiro de Agropecuário 

Sustentável (VIII SIMBRAS) e 5th International 

Conference on Sustainable Agriculture é considerado 

um dos eventos mais importantes na área no país e 

reúne professores, pesquisadores, extensionistas, 

estudantes de graduação e pós-graduação, 

produtores rurais, empresários e profissionais 

liberais ligados a Ciências Agrárias. O evento teve 

sua primeira edição em 2009 e, a partir deste 

período, vem ocorrendo anualmente. No ano de 

2016, o SIMBRAS chega à sua 8ª edição e  será 

realizado pela Universidade Federal de Mato 

Grosso, Câmpus Universitário de Sinop, que tem 

como missão gerar, adaptar, transferir e/ou dispor 

conhecimento, inovação, técnica e tecnologia para 

as novas fronteiras agrícolas, especialmente o 

estado de Mato Grosso, tendo como parceiras a 

Universidade Federal de Viçosa (UFV) e a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). O 

VIII SIMBRAS terá como tema central “Ciência, 

Tecnologia e Inovação para Desenvolvimento 

Sustentável das Novas Fronteiras Agrícolas". Este 

tema é de grande importância para que o 

desenvolvimento seja calcado por bases científicas, 

metodológicas e técnicas que garantam princípios 

fundamentais no desenvolvimento de 

agroecossistemas biodiversos, resilientes, eficientes 

do ponto de vista bioenergético e socialmente justos 

- características que constituem os pilares da 

sustentabilidade. Esta edição irá abranger a 

diversidade de funções desempenhadas pela 



agricultura, envolvendo aspectos econômicos, 

técnicos, tecnológicos, ecológicos, sociais e 

ambientais, convocando todos os setores da 

sociedade, bem como as áreas afins, para discussão 

e reflexão de um modelo de desenvolvimento 

agrário para as novas fronteiras agrícolas dentro de 

uma visão ampla, discernida e multidisciplinar.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: FEIRA DE CIENCIAS DE SINOP E REGIÃO 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e 

Sociais CUS 

COORDENADOR: MAURO ANDRE DRESCH 

RESUMO: A presente proposta, coordenada pela UFMT em 

parceria com o CEFAPRO, UNEMAT, SME de Sinop e 

IFMT-Sorriso almeja a realização da Feira de 

Ciências de Sinop e Região. Para tanto, cada 

unidade escolar, seja pública ou privada, será 

convidada a realizar uma feira de ciências local, 

onde os trabalhos apresentados serão avaliados 

tanto por professores da unidade escolar, quanto 

pro avaliadores externos do CEFAPRO, UNEMAT, 

IFMT-Sorriso ou UFMT, conforme disponibilidade. Os 

trabalhos serão divididos em 3 categorias: 1ª 

Categoria: Compreendem os estudantes do Ensino 

Fundamental das escolas das redes pública 

municipal, estadual e privada dos municípios de 

Sinop, Sorriso e Santa Carmen/MT; 2ª Categoria: 

Compreendem os estudantes do Ensino Médio e 

Cursos Técnicos das escolas da rede pública estadual 

e privada do município de Sinop, Sorriso e Santa 

Carmen/MT; 3ª Categoria – Inventor: Compreendem 

Estudantes da Educação Básica das redes escolares 

mencionadas na 1ª e 2ª categorias, que apresentem 

um invento caracterizado por se tratar de um novo 

produto e/ou de um produto significativamente 

melhorado. Os trabalhos vencedores, de cada 

categoria, serão convidados a participar da etapa 

Regional, que será realizada no Tatersal da 

Acrinorte, na cidade de Sinop. O projeto conta com 

a participação dos alunos do PIBID-UFMT para a 

organização do evento.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS VOLTADAS À 
PRODUÇÃO DE CULTURAS DE INTERESSE 
AGRONÔMICO PARA O ESTADO DE MATO 
GROSSO - ADVANTA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Ambientais CUS 

COORDENADOR: ROGERIO DE ANDRADE COIMBRA 

RESUMO: Este projeto tem como base a avaliação de novas 

tecnologias voltadas à produção agrícola no estado 

de Mato Grosso, as quais nos permitem avaliar 

novas variedades e materiais de interesse 

agronômico para o estado, tais como soja, milho, 

algodão, culturas forrageiras e para fins de 

produção de biocombustíeis. Nesse sentido, tal ação 

permitirá a participação de alunos de graduação e 

pós-graduação, possibilitando assim a aplicação das 

tecnologias trabalhadas na academia, além da 

difusão do conhecimento e de novas tecnologias à 

comunidade de agricultores do estado de Mato 

Grosso  

 

 



 

 

 

TÍTULO: INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS VOLTADAS À 
PRODUÇÃO DE CULTURAS DE INTERESSE 
AGRONÔMICO PARA O ESTADO DE MATO 
GROSSO - PRODUQUÍMICA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias e 

Ambientais CUS 

COORDENADOR: ROGERIO DE ANDRADE COIMBRA 

RESUMO: Este projeto tem como base a avaliação de novas 

tecnologias voltadas à produção agrícola no estado 

de Mato Grosso, as quais nos permitem avaliar 

novas variedades e materiais de interesse 

agronômico para o estado, tais como soja, milho, 

algodão, culturas forrageiras e para fins de 

produção de biocombustíeis. Nesse sentido, tal  ação 

permitirá a participação de alunos de graduação e 

pós-graduação, possibilitando assim a aplicação das 

tecnologias trabalhadas na academia, além da 

difusão do conhecimento e de novas tecnologias à 

comunidade de agricultores do estado de Mato 

Grosso  

 

 

 


