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Equipe de Apoio Cooordenação de Extensão UFMT - Campus Sinop
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Equipe de apoio SIG Proj - Campus do Araguaia
SEGE / CUA

Titulo:

Assistência Zootécnica na Produção e Conservação de Plantas Forrageiras
em Pequenas Propriedades Rurais
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Estudos Libertários
ICHS / CUA

Mariana Peres de Lima - Docente
O projeto tem como proposta o auxílio e a atuação 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 além da atuação na
plataforma SIGPROJ as atividades que ficaram pendentes na gestão anterior.

Glaucia Margareth Rocha Olivieri - Técnico Administrativo
O projeto tem como proposta o auxÍlio 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-extensão darão suporte para que seja feita
essa implementação sem que isso atrapalhe o funcionamento normal das
ações extensionistas.

Antonio Rodrigues da Silva - Docente
A diversificação do sistema de produção animal contribui para a
sustentabilidade da agricultura familiar e desempenha um importante papel
na alimentação e na melhoria das condições socioeconômicas das famílias. 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. A adoção da
prática de fenação e silagem pode contribuir para a situação de
suplementação alimentar no período de estiagem, considerando-se que estes
processos exigem tecnologia simples e apresenta excelentes resultados, pois
conserva a forrageira com perdas mínimas dos nutrientes, sendo estas,
versáteis e econômicas a pequenos produtores. Os alunos extensionistas
devidamente treinados deverão orientar os produtores rurais a adotarem
programas alternativos de planejamento e suplementação alimentar de
bovinos, no período de seca.

Magno Silvestri - Docente

Resumo:

O projeto Estudos Libertários tem como objetivo discutir as idéias e práticas
anarquistas, debatendo seus principais pensadores através de obras clássicas
em formatos diversos, sejam livros, textos, filmes, etc. Os Estudos Libertários
serão direcionados a comunidade universitária e comunidade externa da
região do médio Araguaia, possibilitando a troca de percepções e
experiências acerca das idéias e movimentos que se aproximam das
concepções libertárias nas suas diferentes abordagens e interpretações. A
metodologia consiste na orientação de obras que possam servir como
material de apoio para o grupo de estudos, discutindo seu conteúdo e
relacionando as organizações e lutas de classe nos eventos históricos que
contribuem na formação socioespacial. A avaliação do projeto Estudos
Libertários se dará com o debate entre a equipe e os participantes que
avaliarão sua eficácia quanto a organização e orientação dos trabalhos
desenvolvidos.
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II Semana da Estatística
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1o Encontro de Administração UFMT Campus Rondonópolis
ICHS/CUR

Titulo:

Capacitacao de Gerenciamento de Projetos na Pratica e Metodologia EITUFMT

Anderson Castro Soares de Oliveira - Docente
A Semana da Estatística é uma reunião científica organizada pelo
Departamento de Estatística (Dest) da Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT) e neste ano ocorrerá sua segunda edição. A II Semana da Estatística
da UFMT será no período de 21 a 25 de outubro de 2013, nas dependências
da UFMT, em Cuiabá, MT. Neste ano, o evento será uma das atividades
científicas dentro das comemorações do ano internacional da Estatística.

André Luís Janzkovski Cardoso - Docente
O 1º Encontro de Administração da UFMT Campus Rondonópolis acontecerá
nos dias 9 e 10 de Setembro de 2013. O Evento busca aproximar a teoria e a
prática acerca dos diversos fenômenos das organizações no sentido de
despertar no aluno interesses no desenvolvimento como futuro profissional
e, daqueles que já estão inseridos no mercado de trabalho, uma forma de
voltarem à academia. A transdisciplinaridade da Administração incentiva a
participação de membros de diversos cursos da UFMT e de outras instituições
acadêmicas, além da sociedade em geral, compartilhando interesses,
vivências e conhecimentos para o enriquecimento dos debates. O Evento
contará com palestrantes convidados tratando de temas atuais e
apresentação de trabalhos acadêmicos conduzidos por alunos de
administração em um ambiente que reforce o desenvolvimento do senso
crítico dos participantes e a construção de reflexões sobre as realidades
organizacionais e o papel do administrador frente a tais desafios.
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Projeto Social: conciliando o planejamento à ação social
FAeCC

Nilton Hideki Takagi - Docente
Os Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) das Instituições de Ciência,
Tecnologia e Inovação têm na sua essência a dinâmica de geração de
produtos inovadores que nascem das pesquisas científicas e que após
amadurecidos devem ser transferidos ao mercado. Cada uma das etapas
desse contexto possui características inerentes a projetos, como a
necessidade de controle e um determinado limite de tempo. Outro aspecto
importante é que essa interação entre a ciência e o mercado tem no contexto
brasileiro, quase como regra, a interação entre o público e o privado, bem
como a necessidade de profissionalização da gestão das etapas e seus
processos. Considerando essas vertentes e a equipe disponível, este
treinamento irá apresentar uma metodologia de gerenciamento de projetos
baseada nas boas práticas recomendadas pelo guia de conhecimento em
gerenciamento de projetos do PMI e em metodologias aplicadas na gestão
pública. Essa metodologia está sendo utilizada pelo Escritório de Projetos
(PMO) do Escritório de Inovação Tecnológica da UFMT e possui indicações de
áreas de conhecimento obrigatórias e opcionais, o que pode ser uma solução
interessante para outros setores da UFMT.

Danieli Artuzi Pes Backes - Docente
O projeto busca construir uma ponte entre o conhecimento teórico adquirido
e sua aplicabilidade no contexto organizacional. As ações são realizadas a
partir de pesquisa de campo, onde se busca identificar instituições com
necessidade de alguma melhoria, tanto financeira, quanto material,
documental, tributária ou de estrutura física. A fase de implantação da ação
tem a finalidade de colaborar com o bem-estar dos usuários das instituições
beneficentes e direcionar as ações do gestor. Ademais, os discentes terão a
oportunidade de realizar a troca com profissionais de outras áreas do
conhecimento, além de promover a interdisciplinaridade dentro do curso de
Administração, e por fim, haverá o intercâmbio entre universidade e
comunidade, aguçando o senso de responsabilidade social nos discentes.

