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Titulo:

Laboratório de Patologia Veterinária: diagnóstico patológico veterinário
no Estado de Mato Grosso

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

HOVET
Edson Moleta Colodel - Docente
Este projeto tem a finalidade de oferecer a comunidade do curso de
medicina veterinária, da áreas afins (bioquimica, biologia, medicina), clinicas
veterinárias, veterinários autônomos, empresas de diferentes economias
que trabalham no segmento agropecuário do Estado de Mato Grosso,
pecuaristas, cooperativas e associaçoes rurais do Estado de Mato Grosso,
assentamentos e colonizações rurais alternativas para diagnóstico de
patologias que afetam animais de interesse veterinário e selvagens,
oferecendo serviços como acompanhamento e análise técnica de
mortalidades de animais de interesse pecuário, diagnóstico de causa da
morte de animais de companhia, exame citológico e histológico de tecidos
com objetivo de esclarecer patologias degenerativas, inflamatórias,
neoplasias e alteraçoes circulatórias envolvidas em diferentes etiologias que
causam doenças em animais domésticos e selvagens promovendo interação
de conhecimento da realidade sanitária de animais de interesse veterinário
no Estado de Mato Grosso com a Universidade Federal de Mato Grosso.

Titulo:

Assistência zootécnica aos criadores de cabras para o desenvolvimento
rural na Micro-região de Rondonópolis, MT

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

ICAT/CUR
Antonio Rodrigues da Silva - Docente
A agricultura familiar em Rondonópolis vem sendo estimulada pelas
instituições governamentais e não governamentais. O envolvimento direto
de professores e estudantes extensionistas da UFMT vem de encontro à
possibilidade de se aumentar a participação de alunos do curso de
zootecnia nas ações de extensão durante o ano letivo. Sabe-se que os
pequenos produtores demandam tecnologias que possam contribuir com
aumento da renda familiar, e a caprinocultura leiteira pode ser uma das
atividades para a produção de alimento para subsistência, bem como
permitem ofertar produtos como leite e carne no mercado local. Os alunos
extensionistas devidamente treinados deverão orientar os pequenos
criadores de cabras quanto à escolha de reprodutores e matrizes, repassar
programas alternativos de alimentação, planejamento sanitário (controle
estratégico de endo e ectoparasitos e higiene da ordenha) e na construção
de instalações específicas para caprinos.

Titulo:

Assistência Zootécnica e Aplicação de Boas Práticas Manejo na
Bovinocultura

Unidade Geral:
Coordenador:

ICAT/CUR
Antonio Rodrigues da Silva - Docente

Resumo:

A participação de estudantes extensionistas em atividades de assistência ao
produtor rural vem crescendo a cada ano devido à participação efetiva de
professores do curso de Zootecnia do Campus de Rondonópolis/UFMT. As
atividades consistem na aplicação prática dos conhecimentos teóricos
adquiridos em sala de aula, e em participação de atividades
complementares como ouvintes em palestras, realização de minicursos e
dias de campo relacionados à produção animal. Entretanto, algumas
fazendas, ou empresas pecuárias demandam análises zootécnicas
periódicas, cujas práticas de manejo necessitam de ajustes e adaptações de
acordo com a necessidade de cada propriedade. Para o bom
desenvolvimento do manejo do gado bovino criados nos diversos sistemas
de produção, se faz necessária a colaboração e interação entre o setor
pecuário e a universidade para a aplicação de já tecnologias desenvolvidas.
Esta colaboração universidade-empresa pode facilitar o trabalho das
equipes de campo nas fazendas, por meio de demonstrações de tecnologias
que operacionalizem as atividades na central de manejo (embarcadouro,
tronco, brete, balança, currais de manejo e de apartação), a pastagem, o
mangueiro e corredores de locomoção, para assim otimizar o manejo. As
orientações prestadas são de suma importância, pois o incentivo às boas
práticas de manejo nas fazenda ou empresas pecuárias, podem favorecer à
melhoria das condições de trabalho de campo e otimizar o tempo de
execução de cada tarefa. A execução de tarefas simples podem ser
reavaliadas e ajustadas ao sistema de produção, e assim aumentar o
desempenho da equipe no desenvolvimento das atividades diárias.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Assistência na elaboração de ações no SIGPROJ
Pró-Reitoria - Campus Sinop
Rodolfo Cassimiro de Araujo Berber - Docente
A proposta consiste em dar apoio a docentes, tecnicos administrativos da
UFMT - Sinop que tiver dificuldade com o SIGPROJ. Ainda, o discente terá
condições de cadastrar-se no SIGPROJ realizando maior registro e
veracidade das informações das ações de extensão realizadas no campus

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Equipe de apoio Sigproj - Cuiabá
PROCEV
Dorit Kolling - Docente
O projeto tem como proposta o auxilio e a implementação da plataforma
extensão do Sistema de Gestão e Informação de Projetos, tendo toda ela
sido informatizada, deixando para trás todo o trabalho manual de antes.
Por conta dessas mudanças, os bolsistas darão suporte para que seja feita
essa implementação sem que isso atrapalhe o funcionamento normal das
ações.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

Estudos Libertários
ICHS / CUA
Magno Silvestri - Docente

Resumo:

A proposta do curso de Estudos Libertários tem como objetivo principal
discutir as idéias e práticas anarquistas, debatendo seus principais
pensadores através de obras clássicas em formatos diversos, sejam livros,
textos, filmes, etc. O curso de Estudos Libertários será direcionado ao
público da comunidade universitária e comunidade externa da região do
médio Araguaia, possibilitando a troca de experiência e percepções acerca
das idéias e movimentos que se aproximam das concepções
libertárias/anarquistas nas diferentes abordagens e interpretações. A
metodologia consiste na orientação de obras que possam servir como
material de apoio para a turma participante do curso discutindo seu
conteúdo e relacionando as organizações e lutas de classe ao longo do
tempo, portanto numa metodologia materialista histórica. A avaliação do
curso de Estudos Libertários consiste na auto-avaliação de cada individuo
participante acerca dos trabalhos desenvolvidos.

Titulo:

Capacitação dos servidores municipais de Sinop-MT em manipulação de
produtos saneantes

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

ICNHS/Campus Sinop
Kátia Dias Ferreira Ribeiro - Docente
O projeto, que faz parte do programa de qualificação de servidores
municipais de Sinop-MT, sendo desenvolvido para atender às necessidades
sinalizadas pela Escola Municipal de Governo do município. Percebe-se, nas
diversas observaçoes, que os zeladores possuem pouca ou nenhum
conhecimento técnico para manipular materiais de limpeza e desinfecção e
isso leva a afastamento por problemas de saude, desperdicio de material e
prejuízo materiais e ao meio ambiente. Objetiva-se então contribuir para a
qualificação dos zeladores servidores municipais na manipulação e
utilização de produtos saneantes, oportunizando a ampliação de
conhecimentos e desenvolvimento de novas habilidades para a melhoria
dos serviços desempenhados e enquadramento funcional.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

I Semana da Estatística
ICET
Anderson Castro Soares de Oliveira - Docente
A I Semana da Estatística é um evento que visa reunir docentes, alunos e
profissionais da Estatística e de outras áreas, para divulgação da profissão
do estatístico e de sua importância no planejamento estratégico e tomada
de decisão nas diversas áreas do conhecimento. E também comemorar 2
ano da criação do Curso de Estatística na Universidade Federal de Mato
Grosso.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

Equipe de apoio Sigproj - Rondonópolis
PROCEV
Lorena Araujo Ribeiro - Docente

Resumo:

O projeto tem como proposta o auxilio e a implementação da plataforma
extensão do Sistema de Gestão e Informação de Projetos, tendo toda ela
sido informatizada, deixando para trás todo o trabalho manual de antes.
Por conta dessas mudanças, os bolsistas darão suporte para que seja feita
essa implementação sem que isso atrapalhe o funcionamento normal das
ações.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

25º Encontro Nacional dos Estudantes de Psicologia
IE
Jeane Cristina Anschau Xavier de Oliveira - Técnico Administrativo
Entre os dias 14 a 21 de Julho de 2012, será realizado na cidade de
Cuiabá/MT, o maior encontro de estudantes de Psicologia do Brasil, o
Encontro Nacional de Estudantes de Psicologia – ENEP. Este encontro ocorre
preferencialmente de forma anual, buscando a rotatividade entre as regiões
do país, visando garantir uma maior experiência cultural pelas diversas
regiões do território nacional e fortalecendo a organização regional. Em seu
XXV acontecimento, o ENEP tem como temática “50 anos de profissão no
Brasil: para uma construção crítica da formação em Psicologia” e deve
contar com a participação de cerca de 600 pessoas (entre acadêmicos e
profissionais) de todo o Brasil, representando mais de 200 instituições de
ensino formadoras de profissionais da Psicologia (pesquisadores, psicólogos
e professores). O XXV ENEP terá uma programação de sete dias e englobará
todos os turnos – manhã, tarde e noite. O evento conterá mesas-redondas,
oficinas, grupos de discussões e vivências - GDV’s, plenárias e fóruns
políticos, núcleos de vivências – NV’s e atividades culturais – que também
incluem em seu roteiro pontos turísticos da cidade de Cuiabá visando além
do contato com a produção cultural regional (música, dança, grupos
folclóricos), histórica e com locais que inserem a Psicologia como uma de
suas práticas.

