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Titulo: SEMINÁRIO CRISE ECONÔMICA OU CRISE POLÍTICA? 

Unidade Geral: ICHS 

Coordenador: Alair Suzeti da Silveira - Docente 

Resumo: DIANTE DE AVASSALADORA CRISE CONTEMPORÂNEA, ESSE SEMINÁRIO 
SE PROPÔE A REFLETIR SOBRE OS FUNDAMENTOS DESSA CRISE, PARA 
ALÉM DOS ASPECTOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS, REAFIRMANDO A 
FUNDAMENTALIDADE DA POLÍTICA. EM TEMPOS DE APARENTE RECUSA 
À POLÍTICA, MAS IMPRENSCINDÍVEL SE TORNA A SUA COMPREENSÃO, 
POSTO QUE AS DECISÕES ECONÔMICAS DECORREM DE DECISÕES 
POLÍTICAS. ASSIM, ESSE SEMINÁRIO IRÁ DISCUTIR NÃO APENAS AS 
DIMENSÕES DA CRISE CONTEMPORÂNEA, MAS TAMBÉM A 
PROBLEMÁTICA DA PROPRIEDADE, À LUZ DO DIREITO E DA CIDADANIA 
DEMOCRÁTICA, OS LIMITES DA DEMOCRACIA, A CRIMINALIZAÇÃO DOS 
MOVIMENTOS SOCIAIS E OS ESTADOS FALHADOS. ESSA NOVA 
CONCEITUAÇÃO ESTATAL QUE EMERGIU A PARTIR, ESPECIALMENTE, DOS 
ATAQUES TERRORISTAS DE 2001. MAIS DO QUE NUNCA, EM CONTEXTO 
DE CRISE DO CAPITAL, A REFLEXÃO SOBRE O ESTADO WESTSPHALIANO 
(OU ESTADO-NAÇÃO) E SEUS LIMITES IMPOSTOS ATÉ ENTÃO PELO 
MERCADO SÃO FUNDAMENTAIS PARA REPESARMOS A CIDADANIA, A 
DEMOCRACIA E OS PRESSUPOSTOS MAIS ELEMENTARES DA JUSTIÇA 
SOCIAL. 

  

Titulo: Formação de Agentes Sociais III 

Unidade Geral: ICHS/CUR 

Coordenador: Adilson Jose Francisco - Docente 

Resumo: Trata-se de um curso que tem o propósito de oportunizar às pessoas que 
atuam ou pretendem engajar-se em entidades e movimentos sociais o 
estudo e reflexão acerca de questões sociais, políticas e econômicas 
relacionadas ao meio social em que vivem e atuam. O objetivo central é 
formar agentes para atuarem de modo consciente e crítico em seus 
campos de ação sensibilizando-os em relação às causas que levam à 
crescente exclusão sócio-econômica, buscando meios para melhorar a 
qualidade de vida da comunidade.  

  

Titulo: Semana do Serviço Social: Socializar riqueza para romper desigualdade  

Unidade Geral: ICHS 

Coordenador: Adriana Lucinda de Oliveira - Docente 

Resumo: A Semana do Serviço Social, evento alusivo ao dia do assistente social, 
que é comemorado no dia 15 de maio, refere-se a um espaço 
extremamente significativo sob o ponto de vista político-científico e 
social, que historicamente, vem se configurando em momentos de 
debates, trocas de experiências e qualificação profissional. Nesse ano o 
tema central para reflexão é: Socializar a riqueza para romper 
desigualdade. Tema que comporta as lutas históricas da profissão em 
defesa da justiça social contra a desigualdade, nos diversos espaços 
sócio-ocupacionais em que as (os) assistentes sociais se inserem.  



  

Titulo: Programa de Capacitação dos Servidores da Secretaria de Fazenda do 
Estado de Mato Grosso - 2009/2010 

Unidade Geral: FD 

Coordenador: Claudio Cruz Nunes - Docente 

Resumo: Este programa objetiva a realização de vinte e sete cursos presenciais 
voltados para a capacitação e desenvolvimento profissional dos 
servidores da Secretara de Fazenda do Estado de Mato Grosso – 
SEFAZ/MT, no período de novembro de 2009 a novembro de 2010, 
previstos no planejamento da instituição.    SEFAZ/MT entende que 
promover a qualificação dos seus servidores é uma condição básica para 
a melhoria de sua competência profissional.  Para atender esse objetivo, 
está formalizando contrato com a Universidade Federal de Mato Grosso 
que propôs um programa de capacitação eficaz e atualizado, a fim de se 
obter resultados efetivos no desempenho dos servidores e de suas 
unidades de trabalho. Nesta perspectiva, os cursos de diversas áreas do 
saber foram planejados visando atender à demanda de desenvolvimento 
institucional. 

  

Titulo: Direito Civil 

Unidade Geral: FD 

Coordenador: Claudio Cruz Nunes - Docente 

Resumo: Este projeto faz parte do programa que objetiva a realização de vinte e 
sete cursos presenciais voltados para a capacitação e desenvolvimento 
profissional dos servidores da Secretara de Fazenda do Estado de Mato 
Grosso – SEFAZ/MT, no período de novembro de 2009 a novembro de 
2010, previstos no planejamento da instituição.    A SEFAZ/MT entende 
que promover a qualificação dos seus servidores é uma condição básica 
para a melhoria de sua competência profissional.  Para atender esse 
objetivo, está formalizando contrato com a Universidade Federal de 
Mato Grosso que propôs um programa de capacitação eficaz e 
atualizado, a fim de se obter resultados efetivos no desempenho dos 
servidores e de suas unidades de trabalho. Nesta perspectiva, os cursos 
foram planejados visando atender à demanda de desenvolvimento 
institucional. 

  

Titulo: Direito Previdenciário e Civil 

Unidade Geral: FD 

Coordenador: Claudio Cruz Nunes - Docente 



Resumo: Este projeto faz parte do programa que objetiva a realização de vinte e 
sete cursos presenciais voltados para a capacitação e desenvolvimento 
profissional dos servidores da Secretara de Fazenda do Estado de Mato 
Grosso – SEFAZ/MT, no período de novembro de 2009 a novembro de 
2010, previstos no planejamento da instituição.    A SEFAZ/MT entende 
que promover a qualificação dos seus servidores é uma condição básica 
para a melhoria de sua competência profissional.  Para atender esse 
objetivo, está formalizando contrato com a Universidade Federal de 
Mato Grosso que propôs um programa de capacitação eficaz e 
atualizado, a fim de se obter resultados efetivos no desempenho dos 
servidores e de suas unidades de trabalho. Nesta perspectiva, os cursos 
foram planejados visando atender à demanda de desenvolvimento 
institucional. 

  

Titulo: Direito Tributário Avançado - Necessidade de Atualização das Inovações 
Legislativas e Doutrinárias (Súmulas do STF e STJ) 

Unidade Geral: FD 

Coordenador: Claudio Cruz Nunes - Docente 

Resumo: Este projeto faz parte do programa que objetiva a realização de vinte e 
sete cursos presenciais voltados para a capacitação e desenvolvimento 
profissional dos servidores da Secretara de Fazenda do Estado de Mato 
Grosso – SEFAZ/MT, no período de novembro de 2009 a novembro de 
2010, previstos no planejamento da instituição.    A SEFAZ/MT entende 
que promover a qualificação dos seus servidores é uma condição básica 
para a melhoria de sua competência profissional.  Para atender esse 
objetivo, está formalizando contrato com a Universidade Federal de 
Mato Grosso que propôs um programa de capacitação eficaz e 
atualizado, a fim de se obter resultados efetivos no desempenho dos 
servidores e de suas unidades de trabalho. Nesta perspectiva, os cursos 
foram planejados visando atender à demanda de desenvolvimento 
institucional. 

  

Titulo: Direito Tributário Básico - Turma A 

Unidade Geral: FD 

Coordenador: Claudio Cruz Nunes - Docente 

Resumo: Este projeto faz parte do programa que objetiva a realização de vinte e 
sete cursos presenciais voltados para a capacitação e desenvolvimento 
profissional dos servidores da Secretara de Fazenda do Estado de Mato 
Grosso – SEFAZ/MT, no período de novembro de 2009 a novembro de 
2010, previstos no planejamento da instituição.    A SEFAZ/MT entende 
que promover a qualificação dos seus servidores é uma condição básica 
para a melhoria de sua competência profissional.  Para atender esse 
objetivo, está formalizando contrato com a Universidade Federal de 
Mato Grosso que propôs um programa de capacitação eficaz e 
atualizado, a fim de se obter resultados efetivos no desempenho dos 
servidores e de suas unidades de trabalho. Nesta perspectiva, os cursos 
foram planejados visando atender à demanda de desenvolvimento 
institucional. 

  



  

Titulo: Direito Tributário Básico - Turma B 

Unidade Geral: FD 

Coordenador: Claudio Cruz Nunes - Docente 

Resumo: Este projeto faz parte do programa que objetiva a realização de vinte e 
sete cursos presenciais voltados para a capacitação e desenvolvimento 
profissional dos servidores da Secretara de Fazenda do Estado de Mato 
Grosso – SEFAZ/MT, no período de novembro de 2009 a novembro de 
2010, previstos no planejamento da instituição.    A SEFAZ/MT entende 
que promover a qualificação dos seus servidores é uma condição básica 
para a melhoria de sua competência profissional.  Para atender esse 
objetivo, está formalizando contrato com a Universidade Federal de 
Mato Grosso que propôs um programa de capacitação eficaz e 
atualizado, a fim de se obter resultados efetivos no desempenho dos 
servidores e de suas unidades de trabalho. Nesta perspectiva, os cursos 
foram planejados visando atender à demanda de desenvolvimento 
institucional. 

  

Titulo: Legislação - ITCD 

Unidade Geral: FD 

Coordenador: Claudio Cruz Nunes - Docente 

Resumo: Este projeto faz parte do programa que objetiva a realização de vinte e 
sete cursos presenciais voltados para a capacitação e desenvolvimento 
profissional dos servidores da Secretara de Fazenda do Estado de Mato 
Grosso – SEFAZ/MT, no período de novembro de 2009 a novembro de 
2010, previstos no planejamento da instituição.    A SEFAZ/MT entende 
que promover a qualificação dos seus servidores é uma condição básica 
para a melhoria de sua competência profissional.  Para atender esse 
objetivo, está formalizando contrato com a Universidade Federal de 
Mato Grosso que propôs um programa de capacitação eficaz e 
atualizado, a fim de se obter resultados efetivos no desempenho dos 
servidores e de suas unidades de trabalho. Nesta perspectiva, os cursos 
foram planejados visando atender à demanda de desenvolvimento 
institucional. 

  

Titulo: Negociação 

Unidade Geral: FD 

Coordenador: Claudio Cruz Nunes - Docente 



Resumo: Este projeto faz parte do programa que objetiva a realização de vinte e 
sete cursos presenciais voltados para a capacitação e desenvolvimento 
profissional dos servidores da Secretara de Fazenda do Estado de Mato 
Grosso – SEFAZ/MT, no período de novembro de 2009 a novembro de 
2010, previstos no planejamento da instituição.    A SEFAZ/MT entende 
que promover a qualificação dos seus servidores é uma condição básica 
para a melhoria de sua competência profissional.  Para atender esse 
objetivo, está formalizando contrato com a Universidade Federal de 
Mato Grosso que propôs um programa de capacitação eficaz e 
atualizado, a fim de se obter resultados efetivos no desempenho dos 
servidores e de suas unidades de trabalho. Nesta perspectiva, os cursos 
foram planejados visando atender à demanda de desenvolvimento 
institucional. 

  

Titulo: Português - Gramática e Reforma Ortográfica 

Unidade Geral: FD 

Coordenador: Claudio Cruz Nunes - Docente 

Resumo: Este projeto faz parte do programa que objetiva a realização de vinte e 
sete cursos presenciais voltados para a capacitação e desenvolvimento 
profissional dos servidores da Secretara de Fazenda do Estado de Mato 
Grosso – SEFAZ/MT, no período de novembro de 2009 a novembro de 
2010, previstos no planejamento da instituição.    A SEFAZ/MT entende 
que promover a qualificação dos seus servidores é uma condição básica 
para a melhoria de sua competência profissional.  Para atender esse 
objetivo, está formalizando contrato com a Universidade Federal de 
Mato Grosso que propôs um programa de capacitação eficaz e 
atualizado, a fim de se obter resultados efetivos no desempenho dos 
servidores e de suas unidades de trabalho. Nesta perspectiva, os cursos 
foram planejados visando atender à demanda de desenvolvimento 
institucional. 

  

Titulo: Práticas de Processo Disciplinar Ajustada às Exigências do Poder Judiciário e 
Controle-Contorno Jurídico da Improbidade Administrativa 

Unidade Geral: FD 

Coordenador: Claudio Cruz Nunes - Docente 

Resumo:  

  

Titulo: Rompendo o círculo de silêncio na UFMT: A violência contra a mulher em 
debate 

Unidade Geral: ICHS 

Coordenador: Marluce Aparecida Souza e Silva - Docente 



Resumo: O Seminário 'Rompendo o círculo de silêncio na UFMT: A violência contra 
a mulher em debate' integrará as atividades dos 16 dias de ativismo pela 
não violência, atividade que ganha tradição em todo o Brasil. O objetivo 
geral é fomentar, no espaço acadêmico e na sociedade cuiabana, a 
reflexão sobre a violência contra a mulher. E os objetivos específicos são:   
promover a articulação e fortalecimento da rede de serviço local para o 
enfrentamento da violência contra a mulher; construir ações conjuntas 
para o enfrentamento da violência contra a mulher; envolver a 
comunidade acadêmica  em projetos de pesquisa, ensino,  extensão e 
articulação no combate da violência contra a mulher.  Toda programação 
será realizada no período de 19/11 a 10/12, observando que:  * 19/11 – 
Consciência Negra;  *25/11 - Dia Internacional pela Não-Violência contra 
a Mulher;  *01/12 – Dia de luta contra a AIDS;  *09/12 – Dia dos Direitos 
Humanos.   

 


