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Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional e Nacional
FAeCC
Liliane Cristine Schlemer Alcântara - Docente
Hoje se percebe a importância dos Seminários por meio de palestras e
debates, como forma de rever os conceitos teórico-metodológicos e
expressar o diálogo produzido em sala de aula, através da descrição da
realidade local e regional das empresas, com a construção de conceitos a
partir de observações feitas no desenvolvimento técnico-científico e
reforçadas pela dialogicidade, permitindo ao aluno refletir e agir. Mas como
ou quais seriam esses campos de observação? Neste contexto, podem-se
tomar como exemplo as cidades, o campo, os sistemas de transportes, o
sistema sócio-econômico, as diversidades étnicas e culturais ou tudo aquilo
que a vista possa estar envolvida com os Setores do trabalho. Para a
escolha metodológica das técnicas e métodos utilizados para aprofundar o
conhecimento das ciências de um modo geral, pode-se perceber que dentro
de uma visão mais holística o território a ser observado é o palco de todas
as inter-relações que se pretende analisar. Para tanto, quanto mais simples
e objetivas forem os métodos utilizados nos Seminários, mais rápido se
obtém uma resposta aos objetivos formulados. Esta forma de análise
servirá para pontuar as diversas estratégias na sustentabilidade para o
desenvolvimento econômico e social na região.

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,
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:
Unidade Geral:
Coordenador:

II Encontro de Extensão de Sinop ( II ENES )
Pró-Reitoria - Campus Sinop
Rodolfo Cassimiro de Araujo Berber - Docente

Resumo:

O evento tem como objetivo proporcionar condições de apresentação das
ações de extensão, bem como criar um momento de discussão entre os
elabolaradores dos projetos e a comunidade interessada envolvida. Esse
encontro é uma iniciativa de trazer a atenção da comunidade universitária
para os esforços dos docentes em interagir a Universidade com a
Comunidade Local. Para tanto, o evento será composto de palestras e
mostras orais dos trabalhos desenvolvidos na área de extensão. As
atividades poderão ser publicadas em CDROM desenvolvidos para
publicação do evento.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Cooperatvismo como forma de emprendedorismo (Cópia) 22-02-2011
ICAA/Campus Sinop
Aleido Díaz Guerra - Docente
Pretende-se com o curso ampliar as possibilidades de compressão nos
estudantes da importância do cooperativismo na inclusão social e
conseqüentemente de complementação e aumento da renda dos
participantes na diferentes ações que poderiam ser desenvolvidas. Ampliar
nos participantes o conhecimento sobre o papel do cooperativismo no
mundo e em especial no Brasil, não só na complementação de renda ou
possibilidades de renda mais também de formação de empreendimentos
nas diversas áreas de desenvolvimento existentes no Brasil

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Programa de Gestão da Qualidade do Trabalho de Enfermagem no HUJM
FAEN
Mara Regina Rosa Ribeiro - Docente
Trata-se de Programa que articula Projetos de Extensão com foco na gestão,
desenvolvidos no Hospital Universitário Júlio Muller (HUJM). O Programa
será desenvolvido por meio da parceria entre a Área de Administração em
Enfermagem, da Faculdade de Enfermagem / UFMT, e o Núcleo de
Educação Permanente em Enfermagem, vinculado à Diretoria de
Enfermagem do HUJM. O Programa prevê ações de integração entre os
projetos, atividades de acompanhamento e avaliação das propostas,
assessoria / consultoria ao Núcleo de Educação Permanente em
Enfermagem do HUJM, por meio do planejamento estratégico de ações de
Educação Permanente à equipe de enfermagem do HU.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

TRAMANDO FIBRAS E TECENDO HISTÓRIAS
ICHS/CUR
Clarisa Terezinha Guerra - Docente

Resumo:

A partir do interesse de estudantes e docentes Curso de Psicologia da
UFMT/CUR foram sendo tecidas relações com colegas e grupos sociais da
comunidade local, constituindo-se o grupo “Parceiros de Fibra”. Assim, o
projeto voltado ao aproveitamento de resíduos do pseudocaule da
bananeira desenvolve suas atividades desde 2008 no município de
Rondonópolis/MT. Iniciou com oficinas de artesanato no bairro Cidade de
Deus, com proposta aprovada pelo PROEXT Cultura-2007, voltado somente
a mulheres, embora alguns homens tenham se envolvido com as atividades.
No segundo ano de funcionamento ofereceu oficinas abertas à comunidade
em espaço do CUR e no Assentamento Fazenda Esperança. Como o
interesse dos agricultores e agricultoras do Assentamento foi muito grande,
em 2010 foi realizado somente no assentamento, de forma ampliada, com a
participação de discentes e docentes de outros cursos do campus e com o
financiamento do CNPq e em parceria com a EMPAER/MT. As atividades
de arterapia ou laborterapia têm se mostrado relevantes , contribuindo
para que pessoas ressignifiquem suas trajetórias de vida, obtendo melhoria
da capacidade individual de superar limites e nas relações com o outro no
convívio social. Geralmente relacionadas a atividades tradicionais
integradoras e predomonantemente sociais e autoexpressivas respeitam a
cultura e a subjetividade.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

JornalEco UFMT
FE
Hermilia Maria Figueiredo Latorraca Ferreira - Docente
O JornalEco UFMT é um jornal proposto pelos alunos e alunas do Curso de
Ciências Econômicas da Universidade Federal de Mato Grosso. Tem por
finalidade levar às comunidades acadêmicas internas e externas e aos
profissionais, notícias, informações e esclarecimentos sobre os temas
econômicos, de modo que todos possam participar da construção de um
mundo melhor. Nas edições pretende-se trazer a cada número uma
entrevista com um docente do Curso de Ciências Econômicas da UFMT ou
de outras Instituições de Ensino Superior do país. Programa-se também
estender as entrevistas aos mais diferentes segmentos da UFMT e do
Estado de Mato Grosso.

Titulo:

I Encontro de Iniciação Científica de Ciências Econômicas do Sul de Mato
Grosso

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

ICHS/CUR
Carlos Eduardo de Freitas - Docente
O I Encontro de Iniciação Ciêntica de Ciências Economicas é um encontro
cientifico que terá com proposta a união de pesquisadores em Ciências
Econômicas do estado de Mato Grosso. Com o objetivo de atingir o Sul de
Mato grosso e promover a ampliação do conhecimento cientifico.

Titulo:

Capacitação em Apicultura e Meliponicultura no Assentamento Rural
'Serra Verde', Barra do Garças - MT

Unidade Geral:

ICET / CUA

Coordenador:
Resumo:

Glauco Vieira de Oliveira - Docente
Este trabalho terá por objetivo o ensino de técnicas práticas de criação de
abelhas para produtores rurais do Assentamento Rural 'Serra Verde, através
do acompanhamento dos trabalhos de manejo de colméias do Apiário
experimental da UFMT, Campus Universitário do Araguaia, sediado na
Fazenda Brilhante a 35 km do Campus II, Barra do Garças-MT, ao lado do
assentamento. Serão realizadas visitas semanais ao assentamento entre o
período de janeiro 2012 a dezembro de 2012. Além das técnicas básicas
para a produção de mel e derivados, será acompanhado o desempenho dos
melhores enxames obtidos em trabalhos anteriores 'Ensaio Participativo de
abelhas
no
municipio
de
Barra
do
Garças',
(sigproj:41687.263.19660.19022010). Também se dará continuidade ao
trabalho de levantamento da flora apícola local. O desempenho produtivo
das colméias será obtido por medições periódicas de produção mel e
derivados. Cursos e palestras relacionados a atividade serão realizados nos
assentamentos, tais como: Associativismo e cooperativismo; Apicultura;
Meliponicultura. Adicionalmente serão distribuídos entre os assentados
mudas de espécies melíferas, tanto frutíferas quanto florestais. Durante o
curso os assentados terão oportunidade de se relacionar com os diversos
unidades regionais envolvidas com atividade rurais como: INCRA, SEBRAE,
SENAR, EMPAER-MT entre outros.

Titulo:

Fortalecimento do Sistema Integrado de Inovação Tecnológica Social
(Cópia) 04-04-2011

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

FANUT
Oscar Zalla Sampaio Neto - Docente
Serão atendidos em torno de 10 empreendimentos econômico-solidários
em atividades de geração de trabalho e renda, de gestão e incubação para a
comercialização dos produtos desses empreendimentos com base nos
princípios do Comércio Justo, através de uma ação articulada capitaneada
pela UFMT/COORIMBATÁ contando com diversas entidades parceiras. A
metodologia adotada toma por base um conjunto articulado de projetos,
com uma administração descentralizada, com coordenadores para cada um
desses projetos, sob responsabilidade de profissionais com experiência e/ou
formação na área de administração, marketing, comercialização e
contabilidade. Os profissionais atuarão no Programa de modo a compor o
NÚCLEO DE ASSESSORIA TÉCNICA A EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS
SOLIDÁRIOS (NATES) a fim de consolidar na UFMT a forma sistêmica iniciada
na etapa anterior do Programa, tendo por base a estrutura e o acúmulo da
experiência UFMT/COORIMBATÁ e suas entidades parceiras. Através de
uma ação articulada com o INCRA, o Programa apoia o Projeto Terra e Sol
na criação de uma rede de agroindústrias economicas solidárias a serem
apoiados e/ou incubados. O NATES terá estrutura de uma incubadora para
empreendimentos sociais utilizando a metodologia iniciada com a
Tecnologia Social 'Pesquisador Cooperado' e agora ampliada para o conceito
de consultoria vivencial.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Dia do Estatístico
ICET
Anderson Castro Soares de Oliveira - Docente
O dia do Estatístico 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 1
ano da criação do Curso de Estatística na Universidade Federal de Mato
Grosso.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

VIII Semana de Estudos Geológicos
ICET
Aquiles Lazzarotto - Docente
A VIII Semana de Estudos Geológicos que aborda o tema 'Os limites da
sustentabilidade', será realizada de 23/05/11 a 26/05/11, com atividades
sendo desenvolvidas nos períodos matutino e vespertino, no auditório e na
área de exposição do Centro Cultural da Universidade Federal de Mato
Grosso. A programação será dividida por eixos sendo eles: Recursos
Minerais, Geologia Ambiental, Paleontologia e Sedimentologia, que serão
abordados através de palestras e mesas redondas.
A VIII Semana de
Estudos Geológicos proporciona tanto aos professores, alunos e á
comunidade em geral um espaço para debater a geologia assim como dar
maior visibilidade a seus trabalhos de pesquisa, monografias e teses.
Todas as atividades desenvolvidas serão divulgadas nos anais do evento que
será fornecido de forma digital. As inscrições serão realizadas no Museu a
partir de 04 de maio até 18 de maio de 2011.

Titulo:

Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde/ Saúde Mental, Crack,
Álcool e outras drogas

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

FAEN
Larissa de Almeida Rézio - Docente
A partir das atuais políticas voltadas à saúde mental e a usuários de crack,
álcool e outras drogas, visando à reinserção social, valorização da
participação familiar no processo terapêutico e desenvolvimento da
atenção/ cuidado em serviços abertos e comunitários do Sistema Único de
Saúde (SUS), compreendemos o importante papel da Universidade Federal
de Mato Grosso (UFMT), como instituição formadora de profissionais com
perfil voltado para as necessidades do SUS, especificamente na área de
saúde mental, bem como, a responsabilidade de contribuir para a
atualização dos profissionais dos serviços. Para tanto, este projeto tem
como objetivo realizar ações interdisciplinares voltadas aos usuários e
familiares dos serviços de saúde mental, formando os discentes por meio da
educação pelo trabalho. Este projeto possibilitará o vínculo da Universidade
e comunidade, concretizando a relação entre ensino, pesquisa e extensão.
Esperamos também contribuir para qualificar a assistência e proporcionar
modificações nos espaços no qual estaremos inseridos, contribuindo para a
qualificação do cuidado direcionado aos usuários e familiares.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

I Seminário Desenvolvimento Social, Politico e Econômico
IE
Manoel Francisco de Vasconcelos Motta - Docente
O Seminário é uma atividade que reunirá, ao longo de 03 dias, estudiosos de
áreas diversas do conhecimento para debaterem acerca do tema na
perspectiva da tradição teórica estudada pelo núcleo que vem mobilizando
poder público, gestores, empresários, representantes de classe,
movimentos sociais, estudantes e intelectualidade, que é o
“desenvolvimento de Mato Grosso”. Iniciativa oriunda da preocupação de
docentes e pesquisadores que têm a tradição teórica marxista como base
de seus estudos e que são ligados às instituições envolvidas na organização
do seminário. O Seminário será realizado na Universidade Federal de Mato
Grosso, onde haverá uma mesa de abertura que situará os participantes
quanto à dinâmica do evento e apresentação do convidado para a
conferência de abertura que tratará dos debates nacionais e locais acerca
do desenvolvimento e a experiência brasileira e as implicações dessas
vicissitudes para o Mato Grosso. A primeira mesa-redonda apontará
alternativas para uma nova agenda civilizatória e como Mato Grosso se
insere nesse cenário. A segunda mesa-redonda e última abordará o modelo
de produção no estado, com ênfase para o agronegócio e a economia
solidária; educação, trabalho e o desenvolvimento de Mato Grosso na
perspectiva da ciência e da inovação tecnológica.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Produtividade em elaboração de trabalhos acadêmicos
FE
Sheila Cristina Ferreira Leite - Docente
O curso visa apresentar aos discentes ferramentas computacionais que
auxiliam na produção de monografias, de relatórios, de pareceres e de
outros documentos. O curso aborda desde ferramentas básicas até mais
avançadas como o Zoteiro e o Wolfram Alpha. Ainda, o curso visa difundir
entre os discentes o uso de softwares livres como o LibreOffice.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

Programa de Melhoria dos Serviços Prestados pelo DETRAN-MT
FAeCC
José Carlos Marques - Docente

Resumo:

A sociedade atual desafia as organizações a estarem em contínuo processo
de mudança, de adaptação e de melhoria dos serviços prestados à
comunidade. O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
(DETRAN-MT) por meio do Termo de Cooperação Nº 018/2011 celebrado
juntamente com a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso
(FUFMT), demostra grande preocupação em promover a melhoria da
qualidade dos serviços prestados ao cidadão. O presente Programa de
Melhoria dos Serviços Prestados pelo DETRAN-MT tem por objetivo
fornecer os subsídios necessários para a análise e diagnóstico da realidade
do referido órgão para a implantação de estratégias de melhoria do
atendimento ao cidadão por meio da gestão dos processos internos,
valorização e capacitação dos servidores.

