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TÍTULO: PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO EM 

ORATÓRIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO  

MODALIDADE: Programa 

UNIDADE: FD 

COORDENADOR: Gabriel PlÁcido de Barros - Técnico Administrativo 

RESUMO: A proposta do programa é capacitar as pessoas e 
desenvolvê-las pessoal e profissionalmente, fazendo-
as ver o seu potencial e importância como cidadão na  
nossa sociedade. Essa proposta tem como base a 
utilização da boa comunicação organizacional e 
interpessoal para esse desenvolvimento, mostrando 
claramente que oratória, ou seja, a comunicação é 
muito mais do que apenas 'soltar palavras pela boca', 
mas sim um conjunto de atuações, situações e 
atitudes extremamente necessárias para nosso 
crescimento pessoal e profissional. As pessoas sairão 
com um ponto de vista mais claro, objetivo do que 
seria oratória nos mais diversos aspectos da vida, 
tornando-as assim capacitadas para desenvolverem 
suas funções quais humanos pertencentes a uma 
sociedade, bem como profissionais que atuam em 
suas respectivas funções.    Trata-se de um programa 
com duração de um ano, no qual haverá aulas 
regulares, e onde os participantes desenvolverão 
diversas atividades relacionadas a oratória e o seu 
desenvolvimento pessoal.  Haverá disciplinas, como 
por exemplo, TÉCNICAS EM ORATÓRIA, 
Fonoaudiologia para a oratória, Teatro aplicado a 
oratória, Coaching para oratória e desenvolvimento 
humano, Programação Neolinguística aplicada a 
oratória e desenvolvimento humano. Haverá 
palestras, congressos, e outras atividades 
relacionadas ao tema do Programa. Será utilizada a 
plataforma Moodle para aplicação e envio de 
atividades por parte dos alunos.  

 

 

 

 



TÍTULO: REVISTA ELETRÔNICA GEOARAGUAIA  

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICHS / CUA 

COORDENADOR: Romario Rosa de Sousa - Docente 

RESUMO: Metodologicamente  o referido projeto será 
desenvolvido em 11(onze) etapas distintas sendo: 1ª 
etapa: elaboração e cadastramento do projeto na 
Pró-reitoria de Extensão e Cultura – SIGProj;2ª etapa: 
Acesso a revista pelo link 
http://revistas.cua.ufmt.br/geoaraguaia/index.php/g
eo 3ª etapa: preparação e organização da revista 
para avaliação da QUALIS/CAPES; 4ª etapa: Operação 
do software gratuito – OJS/SEER. 5ª etapa: Envio de 
e-mails com carta convite para publicação e 
divulgação do referido periódico;6ª etapa: 
recebimento dos artigos via sistema eletrônico da 
revista – OJS/SEER.; 7ª etapa: envio dos artigos a 
dois pareceristas as cegas ou seja sem a identificação 
dos autores; 8ª etapa: recebimento dos artigos com 
aceite, reformulação ou recusa para publicação; 9ª 
etapa: diagramação e preparação no formato PDF 
dos artigos para publicação on-line; 10ª etapa: 
publicação dos artigos no sistema da revista duas 
vezes por ano; 11ª etapa indexação dos artigos via 
on-line nos indexadores credenciados. A necessidade 
desse projeto, surge na perspectiva de estimular os 
alunos do curso de Geografia e areas afins no 
Campus Universitário do Araguaia, unidade de Barra 
do Garças-MT, bem como, trazer os alunos e 
professores das redes de ensino privada e pública, 
local, região, nacional e internacional a terem um 
olhar atualizado das discussões geográficas e de 
áreas afins num contexto da sociedade e da ciência 
no ambiente universitário. Este periódico 
disponibiliza contribuições científicas desde do ano 
de 2011 ao local, regional, nacional e internacional, 
na forma online.  

 

 

 

 



 

TÍTULO: SPEAK UP  

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICBS / CUA 

COORDENADOR: Marcílio Sampaio dos Santos - Docente 

RESUMO: Need to practice your English?     “Come to our 
English conversation group, and have fun learning 
and practicing your English speaking skills!”.    Já 
estudou inglês ou está estudando, mas sente que 
está perdendo a fluência por falta de colocá-la em 
prática? Venha praticar seu inglês de uma maneira 
informal, descontraída e divertida!    A ideia do 
projeto é fazer com que os leitores se comuniquem 
através de vídeos, leitura e interpretação de textos 
que retratem a vida em situações reais. Buscamos 
uma metodologia para o Projeto de Extensão em 
Conversação em Língua Inglesa, vinculado ao 
Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde-
ICBS/UFMT na cidade de Barra do Garças, aberto à 
comunidade acadêmica interna e à toda comunidade 
que tenha nível intermediário e avançado de 
conhecimentos em língua inglesa. Um espaço de 
aprendizagem colaborativa no qual as pessoas se 
sintam livres de pressões formais para externar o 
pensamento, o sentimento, o conhecimento acerca 
de assuntos da atualidade não somente em nível 
nacional, mas também acontecimentos e fatos 
históricos que acontecem no mundo.  

 

 

 

 

TÍTULO: A OBRA, O AUTOR E SEUS LEITORES  

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: CEDU 

COORDENADOR: Lúcia Helena Vendrúsculo Possari - Docente 

RESUMO: O projeto 'A obra, o autor e leitores, é uma iniciativa 
da Editora da UFMT (EdUFMT), que tem por 
objetivos: promover e fortalecer as obras editadas ou 



coeditadas; fomentar a reflexão crítica, construtiva e 
criativa dos temas abordados nas obras publicadas 
no seio da comunidade intra e extra 
universidade;aumentar a inserção da produção 
científica da UFMT na memória cultural do estado; 
aumentar a circulação das obras; e socializar os 
diferentes saberes transformados em livros e artigos   
científicos pela EdUFMT. AMPLIA-SE ESTA AÇÃO PARA 
A DIVULGAÇÃO DE AUTORES DA LITERATURA MATO-
GROSSENSE. O projeto consiste em um ciclo de 
colóquios em que o autor fala sobre sua obra 
mediado por moderador especialista no assunto, 
tendo o público como copartícipe. As obras a serem 
trabalhadas serão selecionadas dentre aquelas 
editadas no ano de 2014, perfazendo um total de 40 
livros nas mais diferentes áreas do conhecimento. As 
obras da Academi Mato-Grossense de Letras serão 
escolhidas por aquela Instituição. O público 
participante será composto pelos convidados: 
servidores técnicos, docentes e discentes de pós-
graduação e graduação da UFMT, Unemat, IFMT, 
UNIC, Univag, e membros da sociedade civil 
organizada. A duração do projeto é de 9 meses 
correntes, com início em abril de 2015. No ano de 
2015, o projeto, que é realizado desde 2009, agora 
inclui a participação da Academia Mato-Grossense de 
Letras com a inclusão de obras literárias 
de/sobre/em Mato Grosso.  

 

 

 

 

TÍTULO: CELIG PARA TODOS  

MODALIDADE: Programa 

UNIDADE: ICHS/CUR 

COORDENADOR: Maria Aparecida dos Santos - Docente 

RESUMO: Este programa, intitulado CELIG PARA TODOS, se 
destina a ofertar cursos de Inglês Básico I, II, e III; 
Espanhol Básico I e II; bem como Redação para o 
ENEM a pessoas inscritas no CadÚnico - vinculadas a 
programas governamentais voltados para pessoas de 
baixa renda, sem condições de acesso estes cursos 



por conta da situação econômica. Para a inscrição 
nos cursos, estas pessoas deverão apresentar o 
formulário emitido  pelo CRAS contendo o número do 
NIS. A carga horária  de cada turma é de 50h. A carga 
horária total é de 650h e se refere à duração de 13 
turmas de Inglês Básico (6 turmas), Espanhol (3 
turmas) e Redação para o ENEM (2 turmas) - cada 
uma com 50h -, distribuídas em três períodos letivos: 
o primeiro, de 06/04/ a 23/07/2015; o segundo, de 
03/08 a 16/12; e o terceiro, de 25/01 a 30/04. Para a 
realização do programa proposto, é necessário o 
pagamento de 13 bolsistas que ministrarão os cursos. 
Este será o ônus da UFMT.  

 

 

 

 

TÍTULO: PROGRAMA DE TV AGORA QUANDO?! 

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: Pedro Pinto de Oliveira - Docente 

RESUMO: O programa Agora Quando ?! terá 60 minutos de 
produção, incluindo bloco de inserção de intervalo 
institucional. Será em formato de entrevista, com um 
convidado sendo entrevistado por alunos do curso de 
Radialismo. Será produzida pela TV U uma chamada 
rotativa semanal do programa para ser veiculada 
durante a programação da TV Universidade.  

 

 

 

 

TÍTULO: SEMANA DA INTEGRAÇÃO  

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: Hélia Vannucchi de Almeida Santos - Docente 



RESUMO: Semana de apresentação de trabalhos realizados 
pelos alunos de Publicidade e Propaganda, 
Radialismo e Jornalismo, visando a divulgação e 
visibilidade dos resultados das disciplinas dos cursos, 
o contato com profissionais de mercado e a 
integração entre os estudantes das diversas séries 
dos cursos.  

 

 

 

 

TÍTULO: XVII CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE 

FOLKCOMUNICAÇÃO  

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: Yuji Gushiken - Docente 

RESUMO: A XVII Conferência Brasileira de Folkcomunicação 
será realizada de 10 a 12 de junho de 2015 pela Rede 
Brasileira de Estudos e Pesquisa em Folkcomunicação 
(Rede Folkcom) em parceria com a Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT).  O tema central será 
'Folkcomunicação e Pensamento Decolonial na 
América Latina'. Na UFMT, o Programa de Pós-
Graduação (Interdisciplinar) em Estudos de Cultura 
Contemporânea (Mestrado e Doutorado) e o 
Departamento de Comunicação serão as unidades 
realizadoras do evento.  A XVII Folkcom em Cuiabá 
terá participação especial do Centro de Estudos e 
Atualização em Pensamento Político, Decolonialidade 
e Interculturalidade da Universidade Nacional del 
Comahue (Ceapedi-UNCo), em Neuquén, Argentina.  
Em 2015, a Folkcom Cuiabá terá participação também 
da Rede Centro-Oeste de Pesquisa em Artes, Cultura 
e Tecnologias Contemporâneas (Rede CO3), que 
agrega programas de pós-graduação no vasto campo 
das artes e da cultura instalados na região Centro -
Oeste do Brasil.  O formato conferência constitui-se 
pela presença de pesquisadores experientes e que 
congrega jovens pesquisadores e estudantes em 
torno de questões hoje capturadas como tema de 
pesquisas no ensino de graduação e de pós-



graduação.  A programação científica da Conferência 
Folkcom realiza-se com conferências, mesas-
redondas, painéis, grupos de trabalho (GTs), oficinas 
e minicursos.  Por vocação própria, a Conferência 
Folkcom também se constitui de programação 
cultural, buscando valorizar as manifestações 
artísticas e culturais das cidades-sede do evento.  

 

 

 

 

TÍTULO: COMUNICAÇÃO, CIÊNCIA E COMUNIDADE - 

2015  

MODALIDADE: Programa 

UNIDADE: REITORIA 

COORDENADOR: Benedito Dielcio Moreira - Docente 

RESUMO: Desenvolver ações de comunicação em diferentes 
meios de comunicação com o propósito de divulgar 
os projetos e os resultados obtidos pelos 
pesquisadores da UFMT e promover a popularização 
da ciência em unidades escolares por meio de 
atividades de educomunicação e uso das tecnologias 
digitais  

 

 

 

 

TÍTULO: A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA UFMT - 

2015  

MODALIDADE: Programa 

UNIDADE: REITORIA 

COORDENADOR: Maria Santíssima de Lima - Técnico Administrativo 

RESUMO: O Programa de Extensão 'Comunicação Institucional 
da UFMT' tem como propósito promover a unidade 
comunicacional da UFMT e estimular a interação da 
universidade com a comunidade externa. Como 



Instituição Social, a UFMT precisa levar para além de 
suas instalações os conhecimentos que são gestados 
em seu interior. As atividades que serão 
desenvolvidas neste programa promovem a arte, a 
cultura, a cidadania, a educação, a acessibilidade e a 
inclusão social.  

 

 

 

 

TÍTULO: UFMT.CIÊNCIA NA TVU 2015  

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: REITORIA 

COORDENADOR: Priscilla Cristina de Andrade Del Llano - Técnico 

Administrativo 

RESUMO: Este projeto refere-se ao desenvolvimento, produção 
e veiculação de programas de divulgação científica 
para TV e Rádio, intitulado UFMT.Ciência, que 
inicialmente já integra a grade de programação 
televisiva da TVU - UFMT. 

 

 

 

 

TÍTULO: JORNALISMO TVU (EDIÇÃO TVU, TVU 

NOTÍCIAS E REPÓRTER MT) (CÓPIA) 09-03-

2015  

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: REITORIA 

COORDENADOR: Sergio Luiz Fernandes - Técnico Administrativo 

RESUMO: EDIÇÃO TVU: Trata-se de programa jornalístico que 
levará notícias e informações sobre as atividades e 
produções acadêmicas da UFMT à comunidade, bem 
como tratará de temas sugeridos e de ações  
desenvolvidas pela comunidade, em canal aberto, e 
que oferece espaço para a participação de estudante 



bolsista de extensão.    TVU NOTÍCIAS: Trata-se de 
um programa de notícias sobre as atividades e 
produções acadêmicas da UFMT, levado à 
comunidade, por meio de canal aberto, e que oferece 
espaço para a participação de estudante bolsista de 
extensão.    REPÓRTER MT: Telejornal noturno que 
apresentará notícias e coberturas jornalísti cas 
relacionada à educação, ciência, cultura, tecnologia, 
entre outros temas que se interelacionam com a as 
atribuições e perfil social da UFMT.  

 

 

 

 

TÍTULO: PROGRAMAS DE VARIEDADES 2015 (CÓPIA) 

09-03-2015  

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: REITORIA 

COORDENADOR: Sofia Fátima Fontes Amiden - Técnico Administrativo 

RESUMO: DIÁLOGOS: Programa de entrevista, que tem por 
objetivo a divulgação de pesquisas científicas 
desenvolvidas preferencialmente, na UFMT.       
EnCine: Programa que irá divulgar conhecimento 
cinematográfico - aspectos técnicos, , sugestão de 
filmes, curiosidades, premiações,análise de 
linguagens e entrevistas com profissionais do 
audiovisual e áreas afins.  

 

 

 

 

TÍTULO: COMUNICANDO COM ESTUDANTES 2015  

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: REITORIA 

COORDENADOR: Jessica da Graça Bastos - Técnico Administrativo 



RESUMO: O projeto tem por objetivo estabelecer 
relacionamento com os públicos internos da 
universidade - alunos de graduação, especialização e 
de pós-graduação da UFMT e de outras universidades 
sobre o que ocorre nos campi da UFMT: cursos de 
curta duração, palestras, conferências, espetáculos, 
mostras etc. Também é objetivo manter o estudantes 
atualizados sobre as decisões oficiais da 
Administração Superior. Ao mesmo tempo, tem-se 
por objetivo manter os docentes e funcionários 
informados sobre a comunicação estabelecida com os 
estudantes.  

 

 

 

 

TÍTULO: DESIGN - PROCESSOS CRIATIVOS 2015 

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: REITORIA 

COORDENADOR: Jessica da Graça Bastos - Técnico Administrativo 

RESUMO: Atuar como agência experimental no atendimento de 
demandas de criação para material de divulgação das 
unidades da UFMT, na realização de ações e eventos 
institucionais.   Executar o Planejamento e produção 
de peças e campanhas publicitárias e editoração dos 
veículos de comunicação coordenados pela Secomm.  

 

 

 

 

TÍTULO: COMUNICAÇÃO ONLINE: UFMT ONLINE: 

NOTÍCIAS, NEWSLETTER E ASSESSORIA DE 

IMPRENSA E ATUALIZAÇÃO DAS PÁGINAS: 

SECOMM, TVU E INSTITUCIONAL REITORIA E 

VICE-REITORIA 2015  

MODALIDADE: Projeto 



UNIDADE: REITORIA 

COORDENADOR: Maria Selma Alves - Técnico Administrativo 

RESUMO: - Projeto editorial do site UFMT Online, de conteúdo 
diversificado, de acordo com a identidade visual 
adotada pela Instituição e mais abrangendo a 
produção e postagem de notícias também nos sites 
'aluno', 'professor', ' servidor' e Hospital Júlio 
Müller.  

 

 

 

 

TÍTULO: IMPRESSOS SECOMM: JORNAL DA UFMT, 

COMVIVÊNCIA E ACONTECE NA UFMT 2015  

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: REITORIA 

COORDENADOR: Maria Santíssima de Lima - Técnico Administrativo 

RESUMO: Trata-se do projeto editorial  dos jornais impressos 
da Universidade:    1) 'Jornal da UFMT' - veicula 
matérias de interesse de toda a comunidade (interna 
e externa). Divulga ações e eventos da UFMT em 
seções como Geral, Pesquisa, Ensino, UFMT na 
Comunidade; campi do interior (Rondonópolis, 
Araguaia e Sinop) e Cidade, esta última abrangendo 
temas de pesquisa e extensão relacioandos 
diretamente ao município-sede dos campi.    2) 
ComVivência - veículo direcionado aos servidores 
docentes e técnicos da UFMT, com vistas à melhoria 
da comunicação interna, circulando no meio desse 
público informações qualificadas de temas de seu 
interesse e da Instituição, de modo a promover a 
melhoria no fluxo de informação, a valorização e a 
qualidade de vida do servidor.     3) Acontece na 
UFMT (impresso) - Agenda de divulgação de ações 
tais como eventos acadêmicos, culturais e 
esportivos; cursos de extensão, capacitação, pós-
graduação; oportunidades para a comunidade interna 
e externa.  

 

 



 

 

TÍTULO: CONCURSO DE CRIAÇÃO DA PUBLICITÁRIA 

DA FESTA DE SÃO BENEDITO 2015  

MODALIDADE: Produto 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: Afranio Motta Filho - Docente 

RESUMO: O presente Projeto de Extensão tem por objetivo a 
realização de Um Concurso  de Criação Publicitária 
com objetivo de escolher uma marca conceitual e um 
slogan para ilustrarem a campanha de divulgação da 
Festa de São Benedito 2015.  O certame estará 
aberto a todos os alunos regularmente matriculados 
nos curso de Comunicação de instituições públicas e 
privadas de Cuiabá e Várzea Grande, além dos 
egressos dos mesmos cursos, além de artistas 
gráficos e artistas plásticos e designer gráficos. As 
participações podem ser individuais ou em em dupla.  

 

 

 

 

TÍTULO: EDUFMT ONLINE: INTERAÇÃO E 

INTERATIVIDADE (CÓPIA) 19-03-2015 

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: CEDU 

COORDENADOR: Lúcia Helena Vendrúsculo Possari - Docente 

RESUMO: Este projeto caracteriza-se por expansão do projeto 
'Fica a dica',que  é uma iniciativa da Editora da UFMT 
(EdUFMT) e está em execução desde 2009. O 
PROJETO OBJETIVA CRIAR UM SITE ESPECÍFICO, além 
do site oficial da EdUFMT, onde além de 
oferecer,como ofereciam  os boletins mensais:  a) 
construção e manutenção de sinopses dentro da 
página;  b) Redação e publicação do boletim 
informativo da  EdUFMT; c) Elaboração de matérias 
técnicas sobre artigos de  periódicos ou 



capítulos/temática de livros publicados pela EdUFMT;  
e d) Entrevistas com os autores, permitir que leitores 
interajam e interfiram nessas informações como 
colaboradores do site. As obras a serem trabalhadas  
serão aquelas que compõem o acervo produzido pela 
EdUFMT, assim como as de relevância para a cultura 
mato-grossense, principalmente as de literatura.  

 

 

 

 

TÍTULO: INTERTURMAS 2015  

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: Hélia Vannucchi de Almeida Santos - Docente 

RESUMO: Independente do semestre que o aluno esteja 
cursando, ele terá a oportunidade de integrar os 
diferentes tópicos da atividade do publicitário, 
encontrando soluções comunicacionais da 
publicidade e propaganda para os problemas 
identificados e/ou necessidades do cliente, 
proporcionando oportunidade para trabalhar em 
equipe, interagindo com diferentes colegas e 
socializando conhecimentos adquiridos.  

 

 

 

 

TÍTULO: ATIVIDADES EDUCATIVAS DE PROMOÇÃO DA 

SAÚDE E PREVENÇÃO DO CÂNCER  

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ISC 

COORDENADOR: Nereide Lúcia Martinelli - Docente 

RESUMO: Este projeto “Atividades educativas de promoção da 
saúde e prevenção do câncer” será desenvolvido em 
parceria com o Grupo de Apoio Oncológico (GAO) - 



Luz da Esperança no município de Tangará da Serra 
no período de maio a dezembro de 2015. O Grupo de 
Apoio Oncologico-GAO-Luz da Esperança é entidade 
civil sem fins lucrativos fundado em junho de 2002, 
formado por voluntários que apoiam pessoas 
portadoras de câncer e seus familiares e realiza 
atividades educativas de promoção da saúde e 
prevenção do câncer. Internamente o grupo 
desenvolve dois projetos: o  Girassóis - realiza 
atividades educativas de prevenção do câncer e o Luz 
da Esperança - oferece apoio ao paciente com câncer 
e sua família. No Projeto Girassóis vamos participar 
do planejamento e execução das atividades 
educativas e da organização e realização do outubro 
rosa e novembro azul, No Projeto Luz da Esperança 
vamos elaborar a cartilha dos cuidados da 
alimentação da pessoa com câncer e a cartilha dos 
direitos da pessoa com câncer. Com estas 
participações esperamos alcançar os objetivos 
propostos de: realizar parcerias com a Secretaria 
Municipal de Saúde, UNIMED e Associação Comercial 
e Industrial de Tangará da Serra para realizar o 
outubro rosa e novembro azul, realizar atividades 
educativas em escolas públicas do município ,  
realizar  rodas de conversas sobre o câncer com 
alunos e mulheres em unidades de saúde do 
município de Tangará da Serra, e elaborar e distribuir  
as  cartilhas propostas:   “Cuidados da alimentação 
da pessoa com câncer” e “cartilha dos direitos da 
pessoa com câncer”.  

 

 

 

 

TÍTULO: EDITORAÇÃO DO PERIÓDICO SCIENTIFIC 

ELECTRONIC ARCHIVES  

MODALIDADE: Produção e Publicação 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Rodolfo Cassimiro de Araujo Berber - Docente 

RESUMO: Scientific Electronic Archives é um periódico 
publicado a cada 4 meses, 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); Discoursio 
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: NOTAS EM FÍSICA TEÓRICA: PRODUÇÃO DE 

MATERIAL DIDÁTICO EM FÍSICA  

MODALIDADE: Produto 

UNIDADE: IEVG 

COORDENADOR: João Bosco de Siqueira - Docente 

RESUMO: O projeto consiste na produção e divulgação de 
material didático em Física Teórica, especificamente 
em temas relevantes em Teoria Quântica dos 
Campos. O produto será produzido no formato de 
notas de aula que constituem em pequenas  seções 
separadas por temas relevantes na área. A 
divulgação será feita pela internet, em uma página 
que será criada especialmente para tal fim. O público 
alvo é o de estudantes de graduação e pós-graduação 
em física de todo o país, bem como outros 
interessados em tais conhecimentos.  

 



 

 

 

TÍTULO: IMPLANTAÇÃO DE UM PLANO DE 

COMUNICAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO DE 

INTERLOCUTORES DE CONVÊNIO ENTRE O 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

MATO GROSSO.  

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: REITORIA 

COORDENADOR: Luciney Valdecy Ferreira - Técnico Administrativo 

RESUMO: O projeto Implantação de um plano de comunicação 
e responsabilização de interlocutores de convênio 
entre o TCE e a UFMT faz parte do convênio 
instituído entre a Universidade Federal de  Mato 
Grosso (UFMT) e o Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso (TCE-MT). O projeto contempla ações 
de normatização e aprendizagem que possibilitem a 
vivência de colaboradores, docentes, técnicos e 
discentes da UFMT.  As atividades propostas visam 
promover a extensão através da disseminação do 
conhecimento teórico dos docentes na instituição.  
No que tange à especificidade deste projeto, as 
práticas e processos para implantar um plano de 
comunicação envolvem toda uma gama de 
experiências e reflexões teóricas que permitem não 
só a criação de conhecimento, mas a integração 
entre a vivência, o aprendizado e a pesquisa em 
ambiente real. Além do mais as instituições geram 
conhecimento aplicado às suas necessidades e 
aprendem a compartilhar a solução de problemas.  A 
escolha das atividades contempla as ações definidas 
pelo Plano de Trabalho do Convênio – PTC entre 
UFMT e TCE-MT, sendo uma demanda pré-
identificada pela instituição.  

 

 

 



 

TÍTULO: ENSINO DE LIBRAS PARA OUVINTES COMO 

L2. (CÓPIA) 22-06-2015 (CÓPIA) 13-07-

2015  

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: Fábio Vieira de Souza Junior - Docente 

RESUMO: O curso de LIBRAS 'Ensino de LIBRAS para ouvintes 
como L2', tem como objetivo a aquisição da LIBRAS 
por acadêmicos que cursam Letras/Libras na 
Universidade Federal de Mato Grosso. Com duração 
de 120 h, o curso visa a interação e comunicação com 
acadêmicos e professores surdos e uma melhor 
compreensão da LIBRAS.  

 

 

 

 

TÍTULO: NÚCLEO DE PRODUÇÃO DIGITAL, FORMAÇÃO 

TÉCNICA E DIFUSÃO AUDIOVISUAL –          

COMPOSIÇÃO NÚCLEO DE PRODUÇÃO 

DIGITAL – NPD NAS COMUNIDADES DE 

BARRA DO GARÇAS-MT (CÓPIA) 06-11-2015 

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: PROARAGUAIA 

COORDENADOR: Gilson Moraes da Costa - Docente 

RESUMO: Os  Núcleos de Produção Digital (NPD´s), são espaços 
com estrutura humana, física, tecnológica e 
metodológica para promover as diversas atividades 
de formação audiovisual (cursos, oficinas, mostras, 
palestras), estimulando o acesso ao conhecimento, 
aperfeiçoamento técnico e produção audiovisual. A 
implantação do Núcleo de Produção Digital – NPD no 
Campus Araguaia da Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT) é fruto do convênio firmado entre a 
UFMT e o Ministério da Cultura, através da 



Secretaria de Audiovisual e vem propiciando a 
capacitação de mão de obra técnica na área de 
cinema e audiovisual, através da realização de cinco 
oficinas (fotografia básica, fotografia avançada para 
cinema, captação e edição de som, roteiro, edição, 
direção e produção). A ação também visa contribuir 
para o  resgate histórico da região, com destaque 
para narrativas que ressaltem as manifestações de 
sua cultura popular, através da realização 01 (um) 
filme documentário de média metragem, em 
abordagem à tradicional manifestação em 
homenagem à padroeira do rio Araguaia, e 01 (uma) 
minissérie de 5 capítulos acerca do patrimônio 
histórico e cultural Matogrossense.  

 

 

 

 

TÍTULO: CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS PARA A MELHORIA NA 

QUALIDADE DO ATENDIMENTO E SERVIÇO 

PRESTADO AO PÚBLICO EXTERNO E 

JURISDICIONADO  

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: REITORIA 

COORDENADOR: Max Nunes Murtinho - Docente 

RESUMO: Busca-se melhorar a qualidade dos serviços 
prestados aos fiscalizados, contribuir para a melhoria 
do desempenho da administração pública, aprimorar 
a gestão do TCE visando a excelência, aprimorar o 
desempenho profissional e gerencial, promover a 
valorização e o reconhecimento dos servidores e 
melhorar o clima organizacional.  

 


