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TÍTULO: APIÁRIOS SOLIDÁRIOS 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Exatas e da Terra 

CUA 

COORDENADOR: GLAUCO VIEIRA DE OLIVEIRA 

RESUMO: Em seu 3º ano de execução, o programa “Pró -Mel” 

continua perseguindo o objetivo de fortalecer o 

Arranjo Produtivo Local (APL) de apicultura, por 

meio da inclusão social e produtiva de famílias 

rurais em situação de vulnerabilidade econômica e 

social. Tendo como público beneficiado Assentados 

da reforma agrária, agricultores familiares e 

estudantes universitários, serão desenvolvidos 

projetos que visam instrumentalização destes atores 

para execução de uma apicultura racional, intensiva 

e sustentável. Assim, as atividades do ano 2016 

estarão focadas na melhoria da produtividade de 

colmeias através da pesquisa participativa, na 

capacitação técnica, economia solidária, e 

incremento da flora melífera local. Estas ações 

serão desenvolvidas inicialmente entre os 

produtores agroflorestais do assentamento Serra 

Verde, Barra do Garças-MT. Os principais parceiros 

na execução do programa serão o Serviço nacional 

de aprendizagem rural (Senar-MT),  o Núcleo de 

Criadores de Abelhas do Araguaia (NUCRIAR), a 

Associação de apicultores do Vale do Araguaia 

(AAVA) e a empresa CiadaAbelha. Com intuito de 

dar independência e sustentabilidade ao programa e 

respeitando os princípios de economia solidária, 

parte dos produtos obtidos nas colmeias  do Apiário 

experimental e no Laboratório de apicultura da 

UFMT/CUA será doada aos parceiros deste 

programa. Mediante editais específicos, e demandas 

dos parceiros, a equipe executora do Pró-Mel 

poderá auxiliá-los nas propostas de projetos ligadas 

ao desenvolvimento da apicultura regional. Com 

estas ações pretende-se fortalecer o APL apicultura 

através do aumento da produtividade do mel, do 

número de apicultores e do consumo local de mel no 

Vale do Araguaia, Mato-Grosso-Goiano.  

 



 



 

 

 

TÍTULO: CURSO BÁSICO DA FERRAMENTA CAD 
APLICADO ÀS ENGENHARIAS 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Exatas e da Terra 

CUA 

COORDENADOR: KENIA AIKO TOGOE FERNANDES GOUVEIA 

RESUMO: O curso tem por objetivo capacitar técnicos, alunos 

e profissionais ligados direto e indiretamente a 

diversa áreas da engenharia, agronomia e 

arquitetura, através da otimização de familiarização 

da ferramenta computacional CAD,e abordar as suas 

principais aplicações nas respectivas áreas. O 

trabalho será desenvolvido através de abordagens 

teóricas e práticas. A princípio propõe-se o uso geral 

de recursos básicos da ferramenta computacional 

CAD para o desenvolvimento de projetos 

arquitetônicos, sendo que, aplicações pontuais de 

conhecimento mais avançado poderão ser 

abordadas durante o decorrer do curso.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CURSO BÁSICO DE SKETCHUP 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Exatas e da Terra 

CUA 

COORDENADOR: GREYCE BERNARDES DE MELLO REZENDE 

RESUMO: Proporcionar um aprendizado para os acadêmicos 

do curso de Engenharia Civil e demais profissionais 

da construção civil, de software para 

desenvolvimento de projetos tridimensionais 

(Sketchup).  

 

 



 

 

 

TÍTULO: INTRODUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DE 
APLICATIVOS MÓVEIS PARA A PLATAFORMA 
ANDROID 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Exatas e da Terra 

CUA 

COORDENADOR: ANTHONY FERREIRA LA MARCA 

RESUMO: Com o crescimento das vendas de dispositivos 

móveis baseados no Sistema Operacional Android, 

muitos profissionais da área estão buscando se 

qualificar nesse nicho. Devido a este fato, 

estudantes de grandes universidades estão 

procurando entrar neste mercado, afim de seguir as 

suas tendências. Assim, o curso pretende ser um 

meio para introduzir os alunos ao desenvolvimento 

de aplicações Android, de forma que, o aluno 

consiga continuar expandindo seus conhecimentos 

na área sozinho.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CURSO BÁSICO DOS SOFTWARES LUMINE E 
HYDROS 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Exatas e da Terra 

CUA 

COORDENADOR: GREYCE BERNARDES DE MELLO REZENDE 

RESUMO: Proporcionar um aprendizado para os acadêmicos 

do curso de Engenharia Civil e demais profissionais 

da construção civil, referente a softwares para 

desenvolvimento de projetos na área de instalações 

elétricas e hidro sanitárias (Lumine e Hydros)  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CURSO TEÓRICO/PRÁTICO DE ATUALIZAÇÃO EM 
FITONEMATOLOGIA PARA PROFESSORES DE 
MATO GROSSO 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Exatas e da Terra 

CUA 

COORDENADOR: PAULO AFONSO FERREIRA 

RESUMO: Devido aos problemas ocasionados pelos 

fitonematoides nesses últimos anos nas lavouras 

matogrossenses e a crescente demanda de 

profissionais na área de agronomia com maiores 

conhecimentos em fitonematologia, a Sociedade 

Brasileira de Nematologia (SBN) e a Universidade 

Federal de Mato Grosso, decidiram promover um 

curso de atualização em fitonematologia para os  

professores que ministram aulas para graduação no 

Mato Grosso. O curso se propõe a abordar aspectos 

teóricos e práticos relacionados ao tema.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
PAVIMENTOS 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Exatas e da Terra 

CUA 

COORDENADOR: RAUL TADEU LOBATO FERREIRA 

RESUMO: A infraestrutura de transportes, com ênfase nas 

rodovias, representa uma parte importante dos 

sistemas de serviços necessários para o 

desenvolvimento de um país, visto que mudanças, 

mesmo que pequenas, na infraestrutura rodoviária 

afetam a qualidade das atividades econômicas e do 

bem-estar social. Portanto a rodovia, e em especial 

o pavimento, deve apresentar permanentemente um 

desempenho satisfatório, que se traduz em 

condições de tráfego seguras, confortáveis e 

econômicas. Para isso o pavimento deve estar  

permanentemente dotado de adequados atributos 

de natureza estrutural e funcional, que para serem 

mantidos dentro de níveis desejáveis exigem que o 

pavimento seja submetido a um contínuo e 

adequado processo de manutenção. A manutenção 

de pavimentos implica em atividades sistemáticas e 

programadas que devem ser executadas com certa 

periodicidade ou em função da ocorrência de 

incidentes. Mesmo observando os cuidados 

executivos necessários os pavimentos se deterioram 

ao longo do tempo em função das solicitações 

oriundas do tráfego e das intempéries, o que torna 

necessário o monitoramento contínuo para a 

programação das manutenções e recomposição da 

serventia do pavimento. Portanto para que as 

rodovias apresentem continuamente um 

desempenho satisfatório, é necessário que a 

variação dos fatores que influenciam em sua 

funcionalidade seja constantemente monitorada, de 

modo a obter parâmetros que permitam o 



diagnóstico da situação existente e a definição da 

solução de manutenção ou restauração a ser 

aplicada. Dessa forma este curso propõe a 

atualização e extensão do conhecimento sobre as 

técnicas de construção e manutenção de pavimentos 

rodoviários colocando acadêmicos, profissionais, 

gestores de órgãos públicos, técnicos de transportes 

e usuários do sistema viário em dia com as atuais 

normas, metodologias de cálculo de 

dimensionamento de construção e infraestrutura de 

transportes.  

 

 

 


