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Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Memória histórica do IE
IE
Marlene Gonçalves - Docente
O presente projeto se justifica na medida em que pretende organizar o
arquivo e, por extensão, fazer fulgurar a memória história do Instituto de
Educação envolvendo tanto o antigo Departamento de Educação e seu
curso de Pedagogia que em 2008 completa quarenta anos quanto o seu
curso de Mestrado e a reforma administrativa (1992) que resultou na
criação do atual Instituto de Educação com três Departamentos, quais
sejam: o de Psicologia, o de Teoria e Fundamentos da Educação e o de
Ensino e Organização Escolar. São estes três Departamentos que dão
atualmente suporte ' às atividades de ensino, pesquisa e extensão' ao curso
de graduação de Pedagogia, tanto na modalidade presencial, quanto a
Distância, materializando seu importante papel social na formação de
professores de Mato Grosso.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Assessoria à Gerência de Enfermagem do Hospital Universitário Júlio Müller
FAEN
Luce Marina Freires Corrêa da Costa - Docente
Realizar assessoria à gerência de enfermagem nas áreas da gestão de
pessoas, materiais e processo.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Semana de Serviço Social
ICHS
Adriana Lucinda de Oliveira - Docente
As transformações ocorridas no mundo do trabalho têm refletido
indiscriminadamente em todas as profissões, marcadas, entre outros
aspectos, pelos processos de precarização, flexibilização de direitos,
competitividade acirrada e arrocho salarial. Por outro lado, as demandas do
mercado para a formação tem se intensificado nos níveis de exigência, de
competência e resolutividade.Diante desse contexto, é fundamental o
exercício da reflexão, debate, mobilização e articulação; haja vista que
estamos vivenciando uma verdadeira reforma intelectual e moral visando à
construção de outra cultura do trabalho e de uma nova racionalidade
política e ética compatível com a sociabilidade requerida pelo atual projeto
do capital. A proposta acerca dos dilemas da precarização e a discussão
sobre as estratégias de enfrentamento pretendem trazer à tona essa
conjuntura, na perspectiva de desvelar as suas determinações e de
identificar possibilidades de intervenção e resistência, considerando a
responsabilidade das entidades formadoras envolvidas no evento, bem
como do conselho da categoria. Ademais, a organização prima pela
realização de debates mais gerais, garantindo momentos para as exposições
e reflexões decorrentes das pesquisas e do exercício profissional, capazes
de denotar a face mato-grossense da relação capital-trabalho, da
precarização que envolve tal relação e das possibilidades de seu
enfrentamento.

Titulo:

CURSO PRÁTICO DE EXTENSÃO SOBRE GIA - Guia de Informações e Apuração
do ICMS

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

FAeCC
Benedito Albuquerque da Silva - Docente
Curso de Extensão voltado para Grupo de Repasse do FPM (Fundo de
Participação dos Municípios) da Prefeitura Municipal de Cuiabá, com vistas
à apresentar o conhecimento sobre a Elaboração da Gia que é base para
cálculo do valor adicionado dos municipios.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

UM PROJETO DE REDE SEM FIO
IC
Arlenes Silvino da Silva - Docente
Uma das etapas mais complicadas na instalação de uma rede de
computadores é a infra-estrutura física como passagem de cabos pelos
locais onde ficam os pontos da rede. Esta tarefa pode exigir desde obras
civis até a instalação de dutos. Com um mercado cada vez mais competitivo
e exigente as rede Sem Fio tem recebido muita atenção por permitir
mobilidade aos usuários e por baixar os custos de implantação. O padrão
mais utilizado no momento é o Wi-Fi (Wireless Fidelity), que corresponde à
especificação 802.11 do IEEE e que inclui o protocolo de segurança WEP,
(Wired Equivalency Protocol), WPA (Wi-Fi Protected Access). etc. Operando
na faixa de 2,4GHz, permite que computadores se comuniquem em rede
com velocidades até 54Mbps, com alcance de até 100 metros. Hoje este
tipo de rede é comum em industrias, aeroportos, residências, etc. Embora
largamente utilizada para ambientes internos a tecnologia Wi-Fi ainda na
apresenta a mesma desenvoltura para ambientes externos (outdoors).
Neste projeto pretende-se estudas as tecnologias disponíveis para
ambientes outdoors. Partindo de uma empresa fictícia pretende-se, com
base nas tecnologias disponíveis projeta uma rede sem fio que atenda as
necessidades da empresa no que se refere a conectividade, mobilidade e
segurança.

Titulo:

Programa de capacitação dos Servidores da Secretaria de Fazenda do Estado
de Mato Grosso - Projeto Geral

Unidade Geral:
Coordenador:

FD
Claudio Cruz Nunes - Docente

Resumo:

Este programa objetiva a realização de trinta e nove 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 agosto de 2008 a maio de 2009, 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 de diversas áreas do saber foram planejados visando
atender à demanda de desenvolvimento institucional.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

AUDITORIA EM AMBIENTE COMPUTACIONAL
FAeCC
Claudio Cruz Nunes - Docente
Este projeto faz parte do programa que objetiva a realização de trinta e
nove 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 agosto de 2008 a maio de 2009,
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 de diversas áreas do saber foram
planejados visando atender à demanda de desenvolvimento institucional.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

AUDITORIA FISCAL E CONTÁBIL - Turma A
FAeCC
Claudio Cruz Nunes - Docente
Este projeto faz parte do programa que objetiva a realização de trinta e
nove 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 agosto de 2008 a maio de 2009,
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 de diversas áreas do saber foram
planejados visando atender à demanda de desenvolvimento institucional.

Titulo:

AUDITORIA FISCAL E CONTÁBIL - Turma B

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

FAeCC
Claudio Cruz Nunes - Docente
Este projeto faz parte do programa que objetiva a realização de trinta e
nove 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 agosto de 2008 a maio de 2009,
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 de diversas áreas do saber foram
planejados visando atender à demanda de desenvolvimento institucional.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

AUDITORIA FISCAL ELETRÔNICA
FAeCC
Claudio Cruz Nunes - Docente
Este projeto faz parte do programa que objetiva a realização de trinta e
nove 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 agosto de 2008 a maio de 2009,
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 de diversas áreas do saber foram
planejados visando atender à demanda de desenvolvimento institucional.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

COMO CONTROLAR DESPESAS PESSOAIS - Turma A
FAeCC
Claudio Cruz Nunes - Docente
Este projeto faz parte do programa que objetiva a realização de trinta e
nove 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 agosto de 2008 a maio de 2009,
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 de diversas áreas do saber foram
planejados visando atender à demanda de desenvolvimento institucional.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

COMO CONTROLAR DESPESAS PESSOAIS - Turma B
FAeCC
Claudio Cruz Nunes - Docente
Este projeto faz parte do programa que objetiva a realização de trinta e
nove 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 agosto de 2008 a maio de 2009,
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 de diversas áreas do saber foram
planejados visando atender à demanda de desenvolvimento institucional.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
FAeCC
Claudio Cruz Nunes - Docente
Este projeto faz parte do programa que objetiva a realização de trinta e
nove 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 agosto de 2008 a maio de 2009,
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 de diversas áreas do saber foram
planejados visando atender à demanda de desenvolvimento institucional.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

ESTATÍSTICA AVANÇADA
FAeCC
Claudio Cruz Nunes - Docente

Resumo:

Este projeto faz parte do programa que objetiva a realização de trinta e
nove 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 agosto de 2008 a maio de 2009,
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 de diversas áreas do saber foram
planejados visando atender à demanda de desenvolvimento institucional.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

ESTATÍSTICA BÁSICA
FAeCC
Claudio Cruz Nunes - Docente
Este projeto faz parte do programa que objetiva a realização de trinta e
nove 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 agosto de 2008 a maio de 2009,
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 de diversas áreas do saber foram
planejados visando atender à demanda de desenvolvimento institucional.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
FAeCC
Claudio Cruz Nunes - Docente
Este projeto faz parte do programa que objetiva a realização de trinta e
nove 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 agosto de 2008 a maio de 2009,
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 de diversas áreas do saber foram
planejados visando atender à demanda de desenvolvimento institucional.

Titulo:
Unidade Geral:

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
FAeCC

Coordenador:
Resumo:

Claudio Cruz Nunes - Docente
Este projeto faz parte do programa que objetiva a realização de trinta e
nove 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 agosto de 2008 a maio de 2009,
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 de diversas áreas do saber foram
planejados visando atender à demanda de desenvolvimento institucional.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

MATEMÁTICA FINANCEIRA - Turma A
FAeCC
Claudio Cruz Nunes - Docente
Este projeto faz parte do programa que objetiva a realização de trinta e
nove 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 agosto de 2008 a maio de 2009,
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 de diversas áreas do saber foram
planejados visando atender à demanda de desenvolvimento institucional.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

MATEMÁTICA FINANCEIRA - Turma B
FAeCC
Claudio Cruz Nunes - Docente
Este projeto faz parte do programa que objetiva a realização de trinta e
nove 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 agosto de 2008 a maio de 2009,
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 de diversas áreas do saber foram
planejados visando atender à demanda de desenvolvimento institucional.

Titulo:

PLANEJAMENTO DE PROJETO ORIENTADO POR OBJETIVOS – MÉTODO ZOPP

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

FAeCC
Claudio Cruz Nunes - Docente
Este projeto faz parte do programa que objetiva a realização de trinta e
nove 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 agosto de 2008 a maio de 2009,
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 de diversas áreas do saber foram
planejados visando atender à demanda de desenvolvimento institucional.

