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APrESENTAÇÃo
As atividades desenvolvidas por Instituições de Ensino Superior 
(IES) no país, seguem o princípio da indissociabilidade entre 
o ensino, a pesquisa e a extensão (BRASIL, 1988, Art. 207). 
Tais atividades podem ser compreendida como um processo 
educativo, cultural e científico, de intervenção nos processos 
sociais e identificação de problemas da sociedade.
O ensino é um ato que emancipa as pessoas, que as forma 
para a vida em sociedade. A pesquisa é um esforço rigoroso 
e sistemático, de elaboração própria, que visa solucionar 
problemas reais dos quais se constroem projetos de 
emancipação social que dialoga criticamente com a realidade. 
Já a extensão contribui na solução de problemas sociais, que 
requerem espaços para diálogos envolvendo comunidade 
acadêmica e sociedade. Assim sendo, as atividades de pesquisa, 
ensino e extensão são importantes meios para que se possa 
aprender, por meio da curiosidade e de métodos sistemáticos 
sobre assuntos/temas que fazem parte da vida.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Mato Grosso (IFMT) foi integrado à Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, instituída 
pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, Art. 5º, item XI. 
É uma instituição pluricurricular, voltada para vários níveis 
de ensino da educação profissional e tecnológica, e é também 
multicampi. De acordo com o Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI 2019/2023), o IFMT tem por missão 
“Educar para a vida e para o trabalho”, ou seja, somos uma 
instituição preocupada com a formação integral das pessoas.
No ano de 2010, foi inaugurado o campus do IFMT em 
Confresa/MT, com o propósito de atender aos 15 municípios 
localizados no Território Cidadania Araguaia Xingu, com 
uma área territorial de 84.916,341 km² e cerca de 112.106 
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habitantes (IBGE, 2010). Atualmente as atividades de 
cunho produtivo no município sede (Confresa) são: cadeia 
produtiva do leite, pecuária de corte, cadeia produtiva da 
soja, hortifrutigranjeiros, avicultura, introdução de sistemas 
agroecológicos na agricultura familiar e programa de 
desenvolvimento da piscicultura.
Atualmente o IFMT Campus Confresa atende 
aproximadamente 800 estudantes inseridos nos cursos de 
Ensino Médio, Ensino Superior e de Especialização Lato 
Sensu. Recentemente ofertou novas turmas dos cursos de 
Especialização em Educação Campo e Especialização em 
Ensino de Ciências. Referente à Graduação, nossa instituição 
oferta os cursos de Licenciatura em Biologia, Licenciatura em 
Física, Licenciatura em Ciências da Natureza com habilitação 
em Química, e Bacharelado em Agronomia. Quanto ao Ensino 
Médio, o Campus oferta os cursos de Técnico integrado 
em Agropecuária e Agroindústria, Proeja em Comércio 
(em extinção) e vislumbra ofertar os cursos Técnicos em 
Administração e em Zootecnia.
Ao longo de sua existência, foram realizadas muitas ações 
de pesquisa, ensino e extensão que envolveram professores, 
técnicos-administrativos e estudantes do nosso Campus, o 
que certamente impacta no desenvolvimento da Região do 
Araguaia Xingu. Sem sombra de dúvidas, ações dessa natureza 
contribuem e contribuirão para a integração e melhoria no 
desenvolvimento e inter-relacionamento da tríade: ensino, 
pesquisa e extensão, como também ao incentivo à busca 
e socialização de conhecimentos culturais por parte dos 
professores, estudantes e comunidade externa.
Essa história só foi construída com a contribuição de muitos 
atores. Rememoro aqui os dirigentes da direção de ensino, e 
das coordenações de extensão, de pesquisa e pós-graduação 
que atuaram no Campus como uma forma de homenagem e 
agradecimento pela mediação e acompanhamento na execução 
dos projetos que foram desenvolvidos ao longo dos mais de 
dez anos de atuação do IFMT na Região do Araguaia Xingu
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Diretores de Ensino

Coordenadores de Pesquisa e Pós-Graduação

Coordenadores de Extensão
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Ao todo, foram mais de 259 projetos de pesquisa, 48 projetos 
de extensão e 13 projetos de ensino que foram aprovados em 
editais de fomento, sejam internos, com recursos próprios do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 
Grosso (IFMT), sejam externos, com fomento do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
Mato Grosso (FAPEMAT).
Aqui reunimos uma síntese dos projetos de ensino, pesquisa 
e extensão que foram desenvolvidos no Campus ao longo 
do percurso de sua existência. Nessa obra, de cada projeto é 
apresentado o respectivo título, seu coordenador e a equipe 
executora, dados do edital ao qual é vinculado, período 
de execução, síntese do desenvolvimento do projeto e 
depoimentos de algum envolvido com a ação.
Na interface entre ensino, pesquisa e extensão, acreditamos 
no desenvolvimento da Ciência em nossa instituição e isso 
contribui para a formação integral de nossos estudantes 
por meio de uma educação de qualidade, que proporcione a 
construção de conhecimentos, de autonomia no pensar, de 
senso crítico e de cidadania, além do estímulo à criatividade 
para solucionar problemas reais, devido à afinidade com 
pesquisas e com a interação com as comunidades locais em 
suas especificidades.

Desejo a todos uma boa leitura!

Prof. Me. Giliard Brito de Freitas
Diretor geral do IFMT Campus Confresa
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ProJEToS DE PESQuiSA
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CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS 
DO CAPIM TIFTON 85 EM FUNÇÃO DE 

DOSES E FONTES DE NITROGÊNIO

Orientador: Élio Barbieri Junior

Equipe executora: André Luiz André Fernandes e Agostinho 
Soares Cabral

Área do Conhecimento: Zootecnia

Período de execução: 08/2010 – 07/2011

Informações do Edital: Edital PROIC – IFMT/CSF Nº 
019/2010

Síntese do Projeto: O projeto “Características do capim Tifton 
85 em função de doses e fontes de nitrogênio” resume um 
conjunto de dados que foram obtidos durante o ano 2010/2011 
no experimento de “Avaliação das características morfológicas 
e produtivas do capim tifton 85 em função de doses e fontes 
de nitrogênio”. São apresentados dados referentes à avaliação 
de análise de crescimento desta forrageira em um esquema 
que avaliou duas fontes de nitrogênio (Ureia e Sulfato de 
Amônia) em quatro doses de nitrogênio (0, 150, 300 e 450 Kg/
ha), em diversas características estruturais do capim ao longo 
de um ciclo produtivo (14, 21, 28, 35 e 42 dias após o corte de 
uniformização). As características avaliadas foram: altura das 
plantas, número de perfilhos, classe de perfilhos, número de 
folhas por perfilhos, relação de folha/colmo e, massa fresca 
e seca. A área experimental para condução deste projeto 
compreendia a aproximados 5.000m². Ela primeiramente 
precisou ser preparada com eliminação de uma outra forrageira 
(Brachiaria brizantha), gradeando três vezes e, posteriormente, 
aplicação a lanço de calcário dolomítico n a proporção de 
duas toneladas por hectare. As mudas do capim tifton 85 
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foram adquiridas de uma propriedade rural do município 
de Canabrava do Norte-MT. O plantio das unidades 
experimentais foi realizado no dia 12/02/2011. As mudas 
foram plantadas em sulcos e receberam uma dose de 150 Kg/
ha de fósforo (P), 80 Kg/ha de Nitrogênio (amônia) e potássio 
(K). Após o plantio o capim ficou em fase de crescimento 
por 60 dias até que as parcelas estivessem completamente 
estabelecidas, apresentando cobertura uniforme e altura de 
aproximadamente 40 cm. Nesse ponto o capim recebeu um 
corte de uniformização a uma altura de 5 cm do solo. Em 
seguida foram aplicados os tratamentos experimentais com 
quatro doses distintas de N (T1 = sem adição de N; T2 = 150 
Kg de N/ha; T3 = 300 Kg de N/ha; T4 = 450 Kg de N/ha) de 
duas fontes específicas: uréia agrícola e sulfato de amônia. O 
capim teve uma resposta bastante semelhante com destaque 
apenas para dose de 300 kg de N/ha que teve uma elevada 
resposta em comparação às demais. O perfilhamento está 
relacionado com a cobertura do solo e a produtividade da 
pastagem. Ao aumentar a dose de N é quase que previsível 
que proporcionalmente aumenta o influxo de N nas plantas 
e consequente aumento nas atividades meristemáticas que 
incide diretamente sobre os perfilhos. No experimento 
observou-se que não houve aumento nos perfilhos em função 
da crescente dose de N. Uma possível explicação para além das 
elevadas doses de N e das diferentes fontes de N compreendeu 
uma excessiva sobrecarga de amônia nas raízes que pode ter 
influenciado negativamente no perfilhamento das plantas. 
Em relação a produção de massa fresca do tifton 85 o pico 
de maior destaque crescimento proporcionado pela área foliar 
acumulada ocorreu após 28 dias do corte de uniformização. 
Nesse período o capim apresentou bons resultados nos valores 
de digestibilidade. Quanto à produção de Massa Seca (MS) 
foi sensivelmente menor e houve maior acúmulo de forragem 
durante o período de 21 - 28 DAC, quando o capim possui área 
foliar suficiente para um rápido crescimento. Os resultados 
sugerem que a produção e a qualidade do capim devem ser 
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ajustadas para que seja possível colocar mais animais por 
hectare. 

Palavras-chave: Biomassa de forragem, Classes de perfilhos, 
Altura de plantas.

Depoimento: “Gostei muito do projeto que desenvolvi 
junto com o professor Élio e o Agostinho. Tive um amplo 
conhecimento na área de zootecnia, com ênfase em pastagem.” 
(André Luís Sodré Fernandes).
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ESTUDO DA CADEIA PRODUTIVA DA 
AVICULTURA EM CONFRESA- MT

Coordenador: Giliard Brito de Freitas

Equipe executora: Fabrício Elias dos Santos

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

Período de execução: 01/08/2010 à 31/08/2011

Informações do Edital: Edital PROIC - IFMT Nº 019/2010

Síntese do Projeto: A cadeia produtiva avícola de corte e 
postura compreendem as atividades da criação avícola desde 
a produção até o consumo final. O município de Confresa- 
MT está situado em uma região de assentados da reforma 
agrária e pequenos produtores, que não possuem um grande 
poder aquisitivo para implantação de sistemas de produção 
intensivos, que necessitam da utilização de tecnologia 
modernas e onerosas. Este projeto teve como finalidade 
diagnosticar a produção mensal e anual de frangos de corte 
e ovos do município de Confresa-MT, com a implantação de 
um sistema de criação semi-extensivo. A coleta de dados teve 
sua realização através de entrevistas nos principais eixos da 
cadeia produtiva (produtores, comerciantes, consumidores 
e Secretaria Municipal de Agricultura). A entrevista foi 
por meio de questionários aplicados aos participantes da 
pesquisa. Em cada eixo continham questões a fins, podendo 
um mesmo eixo responder a 2 questionários como exemplo: 
produtor/consumidor, comerciante/consumidor, etc. O custo 
de produção foi realizado através de levantamento para 
implantação do sistema de criação, produção e manutenção, 
onde o valor teve sua elaboração de acordo com o comércio da 
região, dando prioridade ao desenvolvimento local, evitando 
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ao máximo o uso de equipamentos e insumos externos. 
Quanto aos resultados obtidos, realizamos levantamento 
de custo de produção nas principais casas agropecuárias do 
município e o que não encontramos pesquisamos em sites de 
busca. Foi possível notar que o consumo de frango é elevado, 
mas a produção de frango de corte não atende a demanda 
do município onde a maioria dos frangos consumidos vem 
de Goiânia. Considerando as pesquisas feitas em casas 
agropecuárias e também em sites de buscas o custo total 
de implantação foi R$ 5.814,82, nesse valor está constituído 
o valor de equipamentos e insumos. Há cerca de 2759 
propriedades rurais cadastradas, mas só 648 propriedades 
são produtoras de frangos. As entidades não têm em seus 
registros se as propriedades produzem frango de corte ou 
frango de postura.
Os dados obtidos através de questionário aplicado demonstram 
que o consumo de frango caipira ou de granja é diário, sendo 
o caipira mais apreciado.

Palavras-chave: Cadeia Produtiva, Diagnóstico, Sistema 
Semiextensivo.

Depoimento: “O bolsista relatou que a participação no projeto 
proporcionou uma nova experiência, pois foi o primeiro 
projeto dessa magnitude que participou. As atividades que 
desenvolveu geraram um conhecimento mais aprofundado 
sobre a comercialização, produção e custo de produção de 
frangos, tanto de corte quanto de postura”.
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NÍVEIS DE SATURAÇÃO POR BASES 
NA RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS 

DEGRADADAS POR MEIO DO SISTEMA 
DE INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA 

“SANTA FÉ”

Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: Wellington de Oliveira Sobrinho

Imagens:

    
Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execução: 01/08/2010 a 30/09/2011

Informações do Edital: EDITAL PROIC – IFMT Nº 019/2010 
- PROPES/IFMT - Pesquisa Aplicada e Bolsas de Iniciação 
Científica

Síntese do Projeto:  As propriedades agrícolas, em geral, 
necessitam de alternativas que possam intensificar o uso 
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da terra e aumentar a sustentabilidade dos sistemas de 
produção, com melhoria da renda. Entre as possibilidades 
de diversificação, encontra-se a integração lavoura-pecuária 
que integra as duas atividades com objetivos de maximizar 
racionalmente o uso da terra, da infra-estrutura e da mão- 
de-obra, diversificar e verticalizar a produção, minimizar 
custos, diluir os riscos e agregar valores aos produtos 
agropecuários, por meio dos recursos e benefícios que 
uma atividade proporciona à outra. Neste contexto, essa 
integração tem participado de forma ascendente, gerando 
sustentabilidade e divisas para o Brasil, de forma a propiciar 
recuperação de pastagens à baixo custo, uma vez que o lucro 
da cultura implantada propicia amortização de praticamente 
todo o custo da reforma da pastagem, proporcionando altas 
produtividade de carne e/ou leite com a melhoria da mesma.

Palavras-chave: Milho, Recuperação de áreas degradadas, 
Desenvolvimento Sustentável.

Depoimento: “Nas condições em que o estudo foi conduzido, 
as formas de cultivo e os níveis de saturação por bases não 
influenciaram o desenvolvimento e produtividade da cultura 
do milho. Foram observadas dificuldades na falta de estrutura 
do campus com relação à montagem do experimento, como 
por exemplo falta de maquinário apropriado para semeadura 
e tratamentos fitossanitários, ferramentaria em quantidade 
insuficiente (enxadas, pás, carrinho de mão), falta de insumos 
(adubos NPK, herbicidas e inseticidas) e de uma estufa para 
secagem de material vegetal, falta de embalagem para coleta de 
materiais. Contudo, as dificuldades foram contornadas com 
os recursos disponíveis, e os objetivos alcançados de forma 
satisfatória” (Elizeu Luiz Brachtvogel).
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DESEMPENHO DE CAPIM BRACHIARIA 
SP. EM DIFERENTES NÍVEIS DE 

SATURAÇÃO POR BASES NO SISTEMA 
DE INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA 

“SANTA FÉ”

Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: Maria Aparecida Rodrigues Rocha

Imagens: 

Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execução: 01/08/2010 a 30/09/2011

Informações do Edital: EDITAL PROIC – IFMT Nº 019/2010 
- PROPES/IFMT - Pesquisa Aplicada e Bolsas de Iniciação 
Científica

Síntese do Projeto:  As propriedades agrícolas, em geral, 
necessitam de alternativas que possam intensificar o uso 
da terra e aumentar a sustentabilidade dos sistemas de 
produção, com melhoria da renda. Entre as possibilidades 
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de diversificação, encontra-se a integração lavoura-pecuária 
que integra as duas atividades com objetivos de maximizar 
racionalmente o uso da terra, da infra-estrutura e da mão- 
de-obra, diversificar e verticalizar a produção, minimizar 
custos, diluir os riscos e agregar valores aos produtos 
agropecuários, por meio dos recursos e benefícios que 
uma atividade proporciona à outra. Neste contexto, essa 
integração tem participado de forma ascendente, gerando 
sustentabilidade e divisas para o Brasil, de forma a propiciar 
recuperação de pastagens à baixo custo, uma vez que o lucro 
da cultura implantada propicia amortização de praticamente 
todo o custo da reforma da pastagem, proporcionando altas 
produtividade de carne e/ou leite com a melhoria da mesma.

Palavras-chave: Consorciação de culturas, recuperação de 
áreas degradadas, desenvolvimento sustentável.

Depoimento: “Nas condições em que o estudo foi conduzido, 
as formas de cultivo e os níveis de saturação por bases não 
influenciaram o desenvolvimento e produtividade da cultura 
do milho. Foram observadas dificuldades na falta de estrutura 
do campus com relação à montagem do experimento, como 
por exemplo falta de maquinário apropriado para semeadura 
e tratamentos fitossanitários, ferramentaria em quantidade 
insuficiente (enxadas, pás, carrinho de mão), falta de insumos 
(adubos NPK, herbicidas e inseticidas) e de uma estufa para 
secagem de material vegetal, falta de embalagem para coleta de 
materiais. Contudo, as dificuldades foram contornadas com 
os recursos disponíveis, e os objetivos alcançados de forma 
satisfatória” (Elizeu Luiz Brachtvogel).
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PRODUÇÃO DE GADO DE CORTE COMO 
ALTERNATIVA COMPLEMENTAR DA 

RENDA PARA AGRICULTURA FAMILIAR

Período de execução: 01/07/2010 a 30/08/2011

Orientador: Rodrigo Carlo Toloi

Equipe executora: Mércia Camila Oliveira Doutor e Thaís 
Andrade Barreto

Informações do edital: PROIC – IFMT Nº. 019/2020

Síntese do projeto: O objetivo desse projeto foi analisar os 
programas de gestão relativos aos custos de produção nas 
propriedades patronais e familiares, verificando fórmulas e 
métodos utilizados para identificar as principais dificuldades 
no desenvolvimento e apoiar características a serem 
contempladas por futuros sistemas de custeio. O sistema 
Agroindustrial brasileiro vem exigindo cada vez mais grau de 
profissionalização e competências dos administradores das 
empresas envolvidas nessa atividade. Para o desenvolvimento 
desta pesquisa o método adotado foi o estudo multicaso, com 
aplicação de questionários qualitativos semiestruturados. As 
entrevistas foram realizadas nos meses de janeiro e fevereiro 
de 2011. No total foram entrevistados 8 produtores familiares 
e as entrevistas foram realizadas com os produtores de gado 
de corte do município de Porto Alegre do Norte, localizado 
no Nordeste do Estado de Mato Grosso com uma área 
de km² de 3.977. 416, com 10.754 habitantes, e de 51,9% 
corresponderam a zona rural.  A escolha de um único sistema 
produtivo deve ser alguns fatores: Agricultura Familiar 
apresenta uma grande heterogeneidade entre os sistemas 
produtivos possíveis, sendo assim, a escolha de uma única 
atividade produtiva reduz o grau de transitividade e permite 
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melhores comparações e conclusões. Além disso, a produção 
de gado de corte apresenta como peculiaridade um grande 
número de produtores familiares.  Os resultados obtidos com 
a realização desse projeto foram grande parte do esperado, 
porém devido alguns contratempos não foi possível terminar 
a tabulação dos dados dos produtores patronais, e nem fazer 
as análises de comparação do mesmo. Concluiu-se que este 
projeto visou apresentar os tipos de gestão de custos referente 
à atividade produtiva com base nas pesquisas realizadas. 
Foram entrevistadas oito famílias no município de Porto 
Alegre do Norte onde 70% dos entrevistados possuem mais 
de 100 hectares de terra. Identificando as dificuldades na 
utilização de sistema de custeio, e apontando os principais 
indicadores de desempenho na atividade produtiva os 
entrevistados não possuem um conhecimento aprofundado 
sobre forma de utilização de sistema de custeio e os mesmos 
também possuem baixa escolaridade. 

Palavras-chave: Agricultores familiares, Administração, 
Registros de produção. 

Depoimento: “Esse projeto me proporcionou um aprendizado 
de grande relevância; através das pesquisas pude compreender 
um pouco mais a realidade de nossa região” (Mércia Camila 
Oliveira Doutor).
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HORTA AGROECOLÓGICA MANDALA: 
UMA ALTERNATIVA DE EXPLORAÇÃO 

SUSTENTÁVEL DE HORTALIÇAS 
INTEGRADA A CRIAÇÃO DE PEIXES E 

AVES

Coordenador: Ney de Freitas Marinho 

Equipe executora: Ibernon Lopes Bezerra 

Área do Conhecimento: Ciências Agrárias

Informações do edital: Edital PROIC IFMT: 019/2010 

Síntese do projeto: O projeto horta mandala no IFMT campus 
Confresa teve a finalidade de dar continuidade a horta no 
sistema de mandala que havia sido implantado pelos alunos 
do curso Técnico em Agropecuária Subsequente do IFMT 
Campus São Vicente, onde a área foi mecanizada e foi 
colocado um cone no centro da mandala para a criação de 
peixes de aproximadamente 30 m³. As hortaliças e Plantas 
medicinais serão implantadas conforme suas respectivas 
necessidades locais para que haja adaptabilidade técnica 
dos produtos a serem introduzidos e diversificados. A horta 
no sistema mandala é construída em forma de círculo para 
o aproveitamento do terreno e o diâmetro do canteiro é 
proporcional ao alcance do braço, para que seja confortável 
para o usuário. O círculo oferece a maior área interna útil 
em relação ao menor perímetro além de ser uma forma mais 
adaptável aos efeitos das forças naturais. A área tem que ter 
fácil acesso à água e não sofrer nenhum tipo de influência. Os 
cultivares podem variar de acordo com a escolha do produtor, 
sendo importante ressaltar que o plantio de cultivares mais 
resistentes nos últimos canteiros podem também servir de 
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quebra-vento para as culturas internas. O tanque tem que ter 
em média 6 m de diâmetros e um metro e 70 de profundidade, 
construído em forma de cone (funil) e serve também para 
a criação de peixes, patos e marrecos. O revestimento do 
reservatório pode ser de concreto ou então de lona que é uma 
alternativa mais viável. A montagem do reservatório pode 
ser de forma coletiva, sendo que desta forma os indivíduos 
possam trabalhar em conjunto. Os resultados obtidos apesar 
de poucos foram bastantes significativos, mesmo frente às 
divergências ocorridas tivemos êxitos no cultivo de algumas 
hortaliças tais como no cultivo de rúculas que se mostraram 
bastantes adaptáveis ao tipo de solo ao qual estava sendo 
realizado o experimento, chegando a ter uma produção 
média de 10 marços em 1 m de canteiro com as pessoas 0.6 
cm. Produção esta que era destinada ao refeitório do campus 
Confresa contribuindo assim na melhoria das refeições. Outra 
cultura que se destacou foi a do quiabo que teve uma produção 
bem significativa e diferente da rúcula a colheita do quiabo foi 
distribuída para alguns servidores e a alguns alunos do campus 
Confresa. A cidade de Confresa localiza-se no Nordeste do 
estado e é um dos municípios brasileiros onde se encontra 
o maior número de assentados. Com isso, fez-se necessário 
esse projeto, pois a horta mandala é uma técnica sustentável e 
alternativa que se encaixa perfeitamente no perfil do pequeno 
agricultor. Porque além de gerar rendas, diminui os danos ao 
meio ambiente contribuindo para a longevidade produtiva 
do solo, além de ser um grande instrumento para o incentivo 
da agroecologia na região, comprovando o seu potencial 
produtivo e a quantidade do seu produto sem comprometer a 
qualidade de vida das futuras gerações. 

Palavras-chave:  Horta mandala, Agroecologia integrada, 
Criação de peixes e aves.
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EFEITO DA APLICAÇÃO DE 
DISPOSITIVOS DE AUTOMAÇÃO EM 
PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS 

PRODUTORAS DE FRANGO DE CORTE 
E POSTURA DO MUNICÍPIO CONFRESA 

MATO GROSSO

Coordenador: Giliard Brito de Freitas

Equipe executora: Patrícia Rodrigues Maffud

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

Período de execução: 01/08/2010 à 31/08/2011

Informações do Edital: Edital PROIC - IFMT Nº 019/2010

Síntese do Projeto: O avanço nas tecnologias de 
desenvolvimento e produção de alimentos tem se mostrado 
fundamental para o crescimento econômico do Brasil. A 
aplicação de tecnologias de automação e de baixo custo buscam 
aumentar a eficiência e maximizar a produção interferindo o 
mínimo possível nos custos para o produtor. A aplicação de 
tecnologias de automação em propriedades rurais auxilia no 
controle da produção e custos, e tem se mostrado relevante para 
o direcionamento e desenvolvimento de pequenas propriedades 
rurais, fornecendo uma nova perspectiva econômica de 
produção para os pequenos produtores. Os resultados 
obtidos demonstraram interesse por parte dos produtores em 
montar aviários e permitem afirmar que os mesmos possuem 
conhecimento sobre a importância e as vantagens do uso de 
dispositivos de automação na produção e no gerenciamento de 
pequenas propriedades rurais, sendo que alguns produtores 
já utilizam computador em suas propriedades. O trabalho 
foi realizado nos assentamentos de pequenas propriedades 
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e centro urbano do município de Confresa-MT. A coleta dos 
dados foi realizada através do levantamento das propriedades 
que produziam frangos de corte e postura; identificadas estas 
propriedades foi aplicado o questionário aos seus proprietários. 
O objetivo deste trabalho foi investigar o estado atual de uso 
de tecnologias de automação em pequenas propriedades 
rurais e informações sobre os assentamentos e pequenas 
propriedades. Para atingir esse objetivo foram elaborados 
questionários e aplicados junto a produtores, supermercados, 
feira livre, lan-house e lojas de informática. Também foram 
elaborados questionários e aplicados aos órgãos envolvidos com 
propriedades rurais tais como: Indea, EMPAER e Secretaria 
Municipal de Agricultura, para identificar a relação dessas 
instituições com os produtores e verificar quais delas incentivam 
os produtores a utilizar de automação como tecnologia para 
facilitar o planejamento e agilizar o controle da produção. 
Foram aplicados questionários também aos alunos dos cursos 
técnicos em agropecuária e em alimentos e dos cursos superiores 
das turmas de agronomia e de licenciatura. Os produtores 
entrevistados pertenciam ao projeto de assentamento PA 
Jacaré Valente, localizado aproximadamente 40 km da cidade. 
20 produtores têm seus aviários de pequena escala, mas não 
utilizam dispositivo por falta de informação e assistência e se 
mostraram bastante interessados. 5 dos produtores tinham um 
dispositivo, computadores, mas não utilizavam na produção 
rural e no gerenciamento da propriedade. 10 dos produtores 
estavam dispostos a implantar o uso de dispositivo em suas 
propriedades. Todos os produtores entrevistados deixaram 
claro que não recebem assistência técnica nem incentivo da 
parte de órgãos envolvidos.

Palavras-chave: Automação, Aplicação, Pequenas 
propriedades rurais.

Depoimento: “O projeto foi de suma importância, 
oportunizando aprendizagem a respeito de frango de corte e 
postura, de dispositivo de automação e sobre produtores que 
têm grande interesse nessa área” (Patrícia Rodrigues Maffud).



48

PERSONALIDADES DAS CIÊNCIAS NATURAIS:  

ESTRUTURA DO CAPIM – TIFTON 85 
EM FUNÇÃO DE DOSES E FONTES DE 

NITROGÊNIO

Coordenador: Élio Barbiere Júnior 

Equipe executora: Andrielle Naiara Silva Costa

Área do Conhecimento: Zootecnia

Período de execução: 08/2011 – 01/2012

Informações do Edital: Edital PIBIQ – EM CNPq

Síntese do Projeto: Este projeto consistiu em analisar a estrutura 
do capim Tifton 85 em função de diferentes doses e fontes de 
nitrogênio. Trata-se de uma pesquisa por amostragem com 
introdução de diferentes dosagens de nitrogênio em uma área 
de aproximadamente 5000 m² no âmbito do IFMT – Campus 
Confresa. No local do experimento estava estabelecido 
anteriormente a forrageira Brachiaria brizantha e arbustos de 
variados tamanhos. Portanto, precisou primeiramente preparar 
essa área retirando toda cobertura vegetal, utilizando-se de 
trator de lâmina e gradagem. Posteriormente foi aplicado a 
lanço uma tonelada de calcário dolomítico. Para demarcar a 
área das parcelas do experimento foram coletadas estacas de 
bambu oriundas das dependências do Campus. Logo após a 
demarcação foi feito o nivelamento da área experimental. Foi 
feita coleta de solo para análise das características químicas que 
classificou o solo como Argissolo Vermelho Amarelo de Textura 
Média (EMBRAPA, 2006). Este tipo de solo é predominante 
na região e se caracteriza por ser bastante ácido e possuir baixa 
saturação por base (V%). As mudas desta forrageira foram 
obtidas de uma propriedade rural do município de Canabrava 
do Norte. O plantio das mudas foi feito em sulcos, no qual se 
realizou no dia 12 de fevereiro de 2011 e, depois, foi realizado 
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a adubação com as fontes fosfatada (P) e potássio (K), realizada 
respectivamente com Superfosfato Simples e Cloreto de Potássio. 
Durante 60 dias o capim vegetou, estabelecendo-se totalmente 
nas parcelas, produzindo uma cobertura uniforme e altura de 40 
cm em todas as parcelas. O corte de uniformização foi realizado 
a 5 cm do solo. Depois do corte de uniformização foi feito a 
adubação nitrogenada das parcelas, sendo estes os tratamentos: 
quatro doses de N: T1 = Controle (sem adição de N); T2 = 
150 kg de N/ha; T3 = 300 kg de N/ha e, T4 = 450 kg de N/ha 
oriundas de duas fontes de nitrogênio diferentes: ureia agrícola 
e sulfato de amônia. Em comparação com as doses aplicadas de 
nitrogênio não se obteve o desempenho esperado. Tais condições 
são possíveis em função de resíduos de adubação realizadas no 
período de implantação dos experimentos. Porém, os dados 
dessa pesquisa mostraram que o capim tifton 85 possui grande 
potencial produtivo. Nesse período foi obtido produção de cerca 
de 1,5 Kg/m 2 tendo assim uma produção de 15 toneladas por 
hectare de massa fresca de capim a cada 35 dias. Os resultados 
das avaliações estruturais do capim Tifton 85 nas condições 
climáticas do Vale do Araguaia nos permitem concluir que se 
trata de uma espécie bastante produtiva e que apresentou elevada 
produção de massa fresca e seca. O capim apresentou produção 
de massa suficiente para uma taxa de lotação igual ou superior 
a 4 animais /ha (UA). Os resultados preliminares sugeriam que 
este capim apresentava boa adaptação a região e que o melhor 
período de corte para promover a entrada dos animais era entre 
28 e 32 dias. Em termo de adubação nitrogenada, a dose de 150 
kg de N/ha sugeria ser a melhor opção de dose de N para a região. 
Quanto à fonte de N, observou-se sensível tendência de melhores 
resultados produtivos com a utilização de Sulfato de Amônia.

Palavras-chave: Capim tifton 85, Nitrogênio, produtividade 

Depoimento: “Desenvolver este projeto com o professor Élio e 
com outros colaboradores foi uma experiência boa, pois além do 
conhecimento, aprendi a trabalhar em equipe” (Andrielle Naiara 
Silva Costa).
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TEORES DE CLOROFILA EXTRAÍDA 
E SUAS RELAÇÕES COM A MASSA DE 

FORRAGEM EM PASTOS DE Cynodon sp

Coordenador: Élio Barbiere Júnior

Equipe executora: Agostinho Soares Cabral

Área do Conhecimento: Zootecnia

Período de execução: 08/2010 – 07/2011

Informações do Edital: Edital PROIC – IFMT Nº 019/2010

Síntese do Projeto: Este projeto norteou-se em analisar os 
teores de clorofila extraída e suas relações da massa de forragem 
em pastos de Cynodon spp após ter sido submetida a diferentes 
dosagens de nitrogênio. As clorofilas exercem um controle 
dominante sobre a quantidade de radiação solar absorvida 
pelas plantas e por essa via as suas concentrações foliares 
guardam uma estreita relação com as taxas fotossintéticas e a 
produtividade primária. Dentre as propriedades bioquímicas 
relacionadas à utilização do N pelas plantas, os teores de 
clorofila ocupam posição de destaque. Por essa razão e dada 
a importância que a adubação nitrogenada tem na expressão 
da produtividade de pastagens, têm sido desenvolvidas 
metodologias que permitem a determinação do teor relativo 
de clorofila na folha por procedimentos indiretos e não 
destrutivos. O cenário estudado, ou seja, a área experimental 
que se introduziu a pastagem Tifton 85 compreende uma área 
de aproximadamente 5000 m² que passou por um ciclo de 
correção com calcário dolomítico e, aplicação de nitrogênio 
em diferentes fases. Os resultados relativos aos teores de 
clorofila foram obtidos no ciclo inicial da pastagem para as 
épocas de 14, 21, 35 e 42 dias após o corte de uniformização da 
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pastagem experimental. As variações dos teores de clorofila 
foram extraídas de discos foliares do capim Tifton 85 ao serem 
submetidos a quatro doses de N e duas diferentes fontes de N: 
o sulfato de amônia e a ureia agrícola. Estes resultados foram 
obtidos ao longo de um ciclo produtivo, nos moldes de análise 
de crescimento. Os resultados foram apresentados em gráficos 
de dispersão, onde cada tratamento (dose de N) representado 
por símbolos, que se repetem para cada coleta realizado ao 
longo do ciclo produtivo. Os resultados demonstraram que 
houve uma queda progressiva e acentuada, observada a partir 
de 14 dias do corte de uniformização. Essa queda persistiu até 
os 42 dias de rebrota, quando observamos uma tendência de 
estabilização para todas as doses de N aplicadas. Ainda, todas 
as doses aplicadas de N, independente da fonte utilizada, 
proporcionaram discreta elevação nos teores de clorofila. 
Esses resultados sugeriram que houve efeito de diluição dos 
teores de clorofila foliar em função do rápido crescimento 
foliar observado para o capim Tifton 85 a partir de 14 dias 
após o corte de uniformização, coincidentemente, momento 
em que um capim começa a emitir grandes quantidades de 
folhas novas e de novos perfilhos. Os resultados apresentados 
sugeriram que a adubação nitrogenada estimulou os níveis 
de clorofila foliar no capim Tifton 85. Estes dados foram 
observados nas diferentes adubações e para ambas as fontes 
de N amoniacal utilizada.   

Palavras-chave: Capim tifton 85, Produção de forragem, 
Clorofilas foliares, Método direto.

Depoimento: “O processo de desenvolvimento e maturação 
de um acadêmico é resultado de uma série de atividades 
pedagógicas teóricas e práticas! Dentre as diversas e distintas 
atividades que contribuíram para o desenvolvimento enquanto 
estudante, que se prepara para o mundo do trabalho, foi 
participar de um projeto de pesquisa. [...] Além de proporcionar 
o desenvolvimento do acadêmico [...] projetos de pesquisas tem 
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sempre a pretensão de fornecer subsídios que permitem, junto a 
outros conhecimentos, o desenvolvimento e aprimoramento de 
técnicas que venha solucionar problemas, nesse caso específico 
do projeto, relacionados ao manejo de adubação mineral e 
manejo de pastagens” (Agostinho Soares Cabral).
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LEITURAS DE UM CLOROFILÔMETRO 
E SUA RELAÇÃO COM A MASSA DE 

FORRAGEM EM PASTOS DE Cynodon spp

Coordenador: Élio Barbiere Júnior

Equipe executora: Raíza Sthefane Pereira da Costa

Área do Conhecimento: Zootecnia

Período de execução: 08/2011 – 01/2012

Informações do Edital: Edital PIBIQ – EM CNPq

Síntese do Projeto: Este projeto envidou esforços em 
analisar a partir do uso de clorofilômetro a relação da 
massa de forragem em pastos de Cynodon spp. As clorofilas 
exercem um controle dominante sobre a quantidade de 
radiação solar absorvida pelas plantas e por essa via as suas 
concentrações foliares guardam uma estreita relação com as 
taxas fotossintéticas e a produtividade primária. Dentre as 
propriedades bioquímicas relacionadas à utilização do N pelas 
plantas, os teores de clorofila ocupam posição de destaque. Por 
essa razão e dada a importância que a adubação nitrogenada 
tem na expressão da produtividade de pastagens, têm sido 
desenvolvidas metodologias que permitem a determinação 
do teor relativo de clorofila na folha por procedimentos 
indiretos e não destrutivos. Os dados relacionam a resposta 
das leituras de um clorofilômetro com a produção de massa 
seca obtidas em um experimento de campo onde foram 
aplicados níveis crescentes de nitrogênio sob duas diferentes 
fontes amoniacais. Foi avaliado a relação existente entre os 
teores de clorofila (obtida com medidor eletrônico dos teores 
de clorofila – clorofilômetro portátil) e o acúmulo de forragem 
em diversas idades. Observamos que houve influência das 
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doses de nitrogênio e também das épocas de corte tanto das 
leituras do clorofilômetro como na produção de massa fresca 
e seca. As características avaliadas foram: Índice de Clorofila 
Falker (ICF), produção de massa fresca e produção de massa 
seca. Tais resultados auxiliaram compreender qual o melhor 
manejo da adubação nitrogenada no capim Tifton 85 nas 
condições edafoclimáticas do Vale do Araguaia.   

Palavras-chave: Capim tifton 85, Produção de forragem, 
Clorofilômetro, Método indireto.

Depoimento: “O projeto me permitiu aprender coisas que 
antes julgava serem muito complexas. O trabalho em equipe 
possibilitou importante troca de conhecimentos e as reuniões 
e explicações sobre as atividades e prática foram bastante 
interessantes” (Raíza Sthefane Pereira da Costa).
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DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA COMO PRÉ-
TRATAMENTO A SECAGEM SOLAR DE 

FRUTOS REGIONAIS DO ARAGUAIA

Coordenador(a): Rafael de Araújo Lira

Equipe executora: Suelma Matos Soares

Área do Conhecimento: Ciências Agrárias

Período de execução: setembro 2010

Informações do Edital: Edital 019/2010 - PROPES/IFMT

Síntese do Projeto: A agricultura familiar é a modalidade 
predominante na Região de Confresa MT. Caracteriza-se pela 
ocupação e exploração dos meios de produção do trabalho 
não assalariado, baixo índice tecnológico e descapitalização. a 
fruticultura tem sido recomendada para agricultura familiar 
pela valorização da mão de obra e baixos níveis de economia 
de escala, mas as perdas são grandes pela inexistência de 
processos compatíveis para conservar frutas e hortaliças. 
A desidratação remove umidade, barateando o transporte. 
a pesquisa comprova que a desidratação osmótica origina 
produtos com boas condições de armazenamento e muitas 
vezes melhor em cor, sabor e aroma que produtos tecnológicos 
mais caras e sofisticados, entretanto, essa tecnologia nunca foi 
usada comercialmente. A tecnologia já disponibilizada em meio 
acadêmico será ajustada, tornando-se de fácil transferência com 
investimento inicial baixo, sem necessidade de materiais ou 
equipamentos sofisticados, apresenta inovações que reduzem 
custos e tornam o processo mais viável, com a reutilização 
da solução osmótica. A comercialização dos produtos e co-
produtos viabiliza economicamente o processo, garantindo 
retorno econômico para pequenos produtores rurais.

Palavras-chaves: desidratação osmótica, secagem solar, 
inovação, baixo custo.  
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UTILIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS 
FRUTOS DE BURITI NA ELABORAÇÃO DE 
BISCOITOS TIPO COOKIE E AVALIAÇÃO 

SENSORIAL

Coordenador: Rafael de Araújo Lira

Equipe executora: Suelma Matos Soares; Mileny Alves Da 
Silva; 

Imagens: 
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Área do Conhecimento: Ciências Agrárias: Ciência e 
Tecnologia de Alimentos

Período de execução: 01/09/2011 a 01/09/20112

Informações do Edital: Edital 029/2011 - PROPES/IFMT

Síntese do Projeto:  O presente trabalho teve como objetivos 
obter tecnologicamente a farinha de buriti (FB), bem como 
estudar a utilização desta no desenvolvimento de biscoitos 
tipo cookie doce avaliando suas características sensoriais. 
Os frutos foram selecionados, lavados em água corrente 
para a eliminação de sujidades e desinfetados em solução 
de hipoclorito de sódio a 50 ppm durante 15 minutos com 
posterior enxágue. Os frutos maduros, de coloração alaranjada 
e tamanho uniforme, foram processados para a elaboração 
do produto final, onde foram cortados para a secagem solar. 
Após a secagem, o buriti foi submetido à trituração, restando 
uma farinha com uma granulometria uniforme, para que 
posteriormente fosse realizado o biscoito do tipo cookie de 
buriti. Logo após a fabricação as amostras foram deixadas em 
embalagem de polietileno por uma semana para se realizar a 
análise sensorial de alimentos, com os seguintes testes: Teste 
de aceitação com escala hedônica de 9 pontos, escala de ação 
e escala de intenção de compra. Os cálculos da análise de 
variância, foram realizados no Microsoft Excel 2007. Todas 
as três amostras foram bem aceitas no mercado, pois todas 
obtiveram um resultado superior a 70% o que é utilizado 
se o produto é aceito ou não no mercado, assim a amostra 
B sendo a mais aceita chegando a um resultado de 89,17 % 
de aceitabilidade, uma porcentagem bem alta. Mais, no 
entanto todas as amostras conseguiram um resultado muito 
satisfatório. Pode-se concluir que o biscoito doce foi bem 
aceito no mercado e não havendo diferença significativa entre 
amostras. Entre as amostras mais bem aceitas no mercado 
destacou-se a amostra com 15% de F.B.
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Palavras-chave: biscoitos tipo cookie; buriti; análise sensorial

Depoimento: “A concretização desse projeto não se deve 
apenas aos seus autores, mas antes, a todos aqueles que de 
forma direta ou indireta se envolveram. Foi enorme e constante 
a partilha. Partilharam‐se dúvidas, incertezas, conquistas 
e muitas, muitas aprendizagens Gostaria de parabenizar e 
agradecer a Suelma Matos Soares; Mileny Alves Da Silva pela 
oportunidade de orientá-los nesse projeto e aprender com 
todo o processo” (Rafael de Araújo Lira). 
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DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA COMO PRÉ- 
TRATAMENTO A SECAGEM SOLAR DE 

FRUTOS REGIONAIS DO ARAGUAIA

Coordenador: Rafael de Araújo Lira

Equipe executora: Suelma Matos Soares; 

Imagens: 

Área do Conhecimento: Ciências Agrárias: Ciência e 
Tecnologia de Alimentos

Período de execução: 01/09/2010 a 01/09/2011

Informações do Edital: Edital 019/2010 - PROPES/IFMT
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Síntese do Projeto: Os experimentos foram realizados no 
município de Confresa, que apresenta uma temperatura anual 
média de 35 ºC, (INMET et al. 2011) localizado no Estado de 
Mato Grosso, num período de, ± 5 horas por dia nos meses de 
junho e julho. Os frutos de murici foram colhidos nos meses 
de janeiro e fevereiro no ano de 2011 no município de Confresa 
- MT, armazenados em embalagem de polietileno, resfriados 
a temperatura de-16 °C até o momento do processamento. 
Os frutos foram selecionados, lavados em água corrente 
para a eliminação de sujidades e desinfetados em solução de 
hipoclorito de sódio a 50 ppm (Anhembi) durante 15 minutos 
com posterior enxágüe. Os frutos maduros, de coloração 
amarelada e tamanho uniforme, foram processados para a 
elaboração do produto final. Após a higienização, os frutos 
foram cortados manualmente, utilizando-se faca com lâmina 
de inox, e branqueados em vapor livre (100°C/2 min.) para 
prevenir reação enzimática de escurecimento. Posteriormente, 
foram colocados em solução osmótica de sacarose (Pérola) em 
diferentes concentrações de açúcar (15 g L-1, 30 g L-1, 45 g L-1, 
e 60 g L-1) na proporção de 1:2 (fruto: solução) e mantidos sob 
osmose em temperatura ambiente de ± 35 ºC, (INMET et al. 
2011). Foram selecionadas quatro amostras de murici um peso 
relativo a 5 g, e colocados no secador piloto, e com o aumento 
da temperatura a secagem acelera o processo, fazendo com 
que a amostra sofra redução de umidade mais rapidamente 
no início da secagem e consequentemente menor tempo de 
secagem é requerido. Na curva de secagem de imersão de 15 
minutos, na concentração de 30 g L-1, houve uma menor perda 
de massa inicial, demorando mais para atingir um ponto de 
equilíbrio. Já nas concentrações de 15 g L-1, e de 45 g L-1, não 
houve diferença na taxa de secagem, ficando desta forma com 
uma umidade intermediária. A Concentração de 60 g L-1, por 
ser mais concentrada teve uma perda de umidade superior, 
comparada às outras amostras, atingindo desta forma um 
ponto de equilíbrio mais rápido do que as demais amostras. 
Pelos dados obtidos e pelas avaliações feitas no experimento 
ficou claro que a secagem solar é um meio alternativo para 
associação a outros métodos de secagem, sendo um meio de 
energia sustentável.
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Palavras-chave: Baixo custo; Desidratação osmótica; 
Secagem solar.

Depoimento: “A concretização desse projeto não se deve 
apenas aos seus autores, mas antes, a todos aqueles que de 
forma direta ou indireta se envolveram. Foi enorme e constante 
a partilha. Partilharam‐se dúvidas, incertezas, conquistas 
e muitas, muitas aprendizagens Gostaria de parabenizar 
e agradecer a Suelma Matos Soares pela oportunidade de 
orientá-los nesse projeto e aprender com todo o processo, 
(Rafael de Araújo Lira). 
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EFEITO DE LONGO PRAZO DE NÍVEIS 
DE SATURAÇÃO POR BASES NA 

CULTURA DO MILHO EM SISTEMA DE 
INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA 

“SANTA FÉ” PARA RECUPERAÇÃO DE 
PASTAGENS DEGRADADAS

Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: Arismar Ribeiro Brito

Imagem:

Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execução: 01/08/2011 a 30/09/2012

Informações do Edital: EDITAL PROIC – IFMT Nº 029/2011 
- PROPES/IFMT - PESQUISA APLICADA E BOLSAS DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA
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PRECURSORAS, MODERNAS E CONTEMPORÂNEAS

Síntese do Projeto: As propriedades agrícolas, em geral, 
necessitam de alternativas que possam intensificar o uso 
da terra e aumentar a sustentabilidade dos sistemas de 
produção, com melhoria da renda. Entre as possibilidades 
de diversificação, encontra-se a integração lavoura-pecuária 
que integra as duas atividades com objetivos de maximizar 
racionalmente o uso da terra, da infra-estrutura e da mão- 
de-obra, diversificar e verticalizar a produção, minimizar 
custos, diluir os riscos e agregar valores aos produtos 
agropecuários, por meio dos recursos e benefícios que 
uma atividade proporciona à outra. Neste contexto, essa 
integração tem participado de forma ascendente, gerando 
sustentabilidade e divisas para o Brasil, de forma a propiciar 
recuperação de pastagens à baixo custo, uma vez que o lucro 
da cultura implantada propicia amortização de praticamente 
todo o custo da reforma da pastagem, proporcionando altas 
produtividade de carne e/ou leite com a melhoria da mesma.

Palavras-chave: Milho, Recuperação de áreas degradadas, 
Desenvolvimento sustentável.

Depoimento: “Nas condições em que o estudo foi conduzido, 
as formas de cultivo e os níveis de saturação por bases não 
influenciaram o desenvolvimento e produtividade da cultura 
do milho. Foram observadas dificuldades na falta de estrutura 
do campus com relação à montagem do experimento, como 
por exemplo falta de maquinário apropriado para semeadura 
e tratamentos fitossanitários, ferramentaria em quantidade 
insuficiente (enxadas, pás, carrinho de mão), falta de insumos 
(adubos NPK, herbicidas e inseticidas) e de uma estufa para 
secagem de material vegetal, falta de embalagem para coleta 
de materiais. Contudo, as dificuldades foram contornadas 
com os recursos disponíveis, e os objetivos alcançados de 
forma satisfatória” (Elizeu Luiz Brachtvogel).
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PERSONALIDADES DAS CIÊNCIAS NATURAIS:  

EFEITO DE LONGO PRAZO DE NÍVEIS 
DE SATURAÇÃO POR BASES NA 

CULTURA DO MILHO EM SISTEMA DE 
INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA 

“SANTA FÉ” PARA RECUPERAÇÃO DE 
PASTAGENS DEGRADADAS

Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: Agostinho Soares Cabral, Henildo De 
Sousa Pereira.

Imagem:

Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execução: 01/08/2011 a 30/09/2012

Informações do Edital: EDITAL PROIC – IFMT Nº 029/2011 
- PROPES/IFMT - PESQUISA APLICADA E BOLSAS DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA
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PRECURSORAS, MODERNAS E CONTEMPORÂNEAS

Síntese do Projeto: As propriedades agrícolas, em geral, 
necessitam de alternativas que possam intensificar o uso 
da terra e aumentar a sustentabilidade dos sistemas de 
produção, com melhoria da renda. Entre as possibilidades 
de diversificação, encontra-se a integração lavoura-pecuária 
que integra as duas atividades com objetivos de maximizar 
racionalmente o uso da terra, da infra-estrutura e da mão-
de-obra, diversificar e verticalizar a produção, minimizar 
custos, diluir os riscos e agregar valores aos produtos 
agropecuários, por meio dos recursos e benefícios que 
uma atividade proporciona à outra. Neste contexto, essa 
integração tem participado de forma ascendente, gerando 
sustentabilidade e divisas para o Brasil, de forma a propiciar 
recuperação de pastagens à baixo custo, uma vez que o lucro 
da cultura implantada propicia amortização de praticamente 
todo o custo da reforma da pastagem, proporcionando altas 
produtividade de carne e/ou leite com a melhoria da mesma.

Palavras-chave: Milho, Recuperação de áreas degradadas, 
Desenvolvimento sustentável.

Depoimento: “Nas condições em que o estudo foi conduzido, 
as formas de cultivo e os níveis de saturação por bases não 
influenciaram o desenvolvimento e produtividade da cultura 
do milho. Foram observadas dificuldades na falta de estrutura 
do campus com relação à montagem do experimento, como 
por exemplo falta de maquinário apropriado para semeadura 
e tratamentos fitossanitários, ferramentaria em quantidade 
insuficiente (enxadas, pás, carrinho de mão), falta de insumos 
(adubos NPK, herbicidas e inseticidas) e de uma estufa para 
secagem de material vegetal, falta de embalagem para coleta 
de materiais. Contudo, as dificuldades foram contornadas 
com os recursos disponíveis, e os objetivos alcançados de 
forma satisfatória” (Elizeu Luiz Brachtvogel).
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PERSONALIDADES DAS CIÊNCIAS NATURAIS:  

EFEITO DE LONGO PRAZO DE NÍVEIS 
DE SATURAÇÃO POR BASES NA 

CULTURA DO MILHO EM SISTEMA DE 
INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA 
‘‘SANTA FÉ’ PARA RECUPERAÇÃO DE 

ÁREAS DEGRADADAS

Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: Adrielly Freitas Da Silva Ferreira

Imagem:

Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execução: 01/08/2011 a 30/09/2012

Informações do Edital: EDITAL PROIC – IFMT Nº 089/2011 
- PROPES/IFMT - PESQUISA APLICADA E BOLSAS DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA
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PRECURSORAS, MODERNAS E CONTEMPORÂNEAS

Síntese do Projeto: As propriedades agrícolas, em geral, 
necessitam de alternativas que possam intensificar o uso 
da terra e aumentar a sustentabilidade dos sistemas de 
produção, com melhoria da renda. Entre as possibilidades 
de diversificação, encontra-se a integração lavoura-pecuária 
que integra as duas atividades com objetivos de maximizar 
racionalmente o uso da terra, da infra-estrutura e da mão-
de-obra, diversificar e verticalizar a produção, minimizar 
custos, diluir os riscos e agregar valores aos produtos 
agropecuários, por meio dos recursos e benefícios que 
uma atividade proporciona à outra. Neste contexto, essa 
integração tem participado de forma ascendente, gerando 
sustentabilidade e divisas para o Brasil, de forma a propiciar 
recuperação de pastagens à baixo custo, uma vez que o lucro 
da cultura implantada propicia amortização de praticamente 
todo o custo da reforma da pastagem, proporcionando altas 
produtividade de carne e/ou leite com a melhoria da mesma.

Palavras-chave: Milho, Recuperação de áreas degradadas, 
Desenvolvimento sustentável.

Depoimento: Nas condições em que o estudo foi conduzido, 
as formas de cultivo e os níveis de saturação por bases não 
influenciaram o desenvolvimento e produtividade da cultura 
do milho. Foram observadas dificuldades na falta de estrutura 
do campus com relação à montagem do experimento, como 
por exemplo falta de maquinário apropriado para semeadura 
e tratamentos fitossanitários, ferramentaria em quantidade 
insuficiente (enxadas, pás, carrinho de mão), falta de insumos 
(adubos NPK, herbicidas e inseticidas) e de uma estufa para 
secagem de material vegetal, falta de embalagem para coleta 
de materiais. Contudo, as dificuldades foram contornadas 
com os recursos disponíveis, e os objetivos alcançados de 
forma satisfatória, (Elizeu Luiz Brachtvogel).
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PERSONALIDADES DAS CIÊNCIAS NATURAIS:  

EFEITO DE LONGO PRAZO DE 
NÍVEIS DE SATURAÇÃO POR BASES 
NO DESENVOLVIMENTO DE CAPIM 

BRACHIARIA SP. EM SISTEMA DE 
INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA 

‘‘SANTA FÉ”

Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: André Alves Barbosa

Imagem:

Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execução: 01/08/2011 a 30/09/2012

Informações do Edital: EDITAL PROIC – IFMT Nº 089/2011 
- PROPES/IFMT - PESQUISA APLICADA E BOLSAS DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA



69

PRECURSORAS, MODERNAS E CONTEMPORÂNEAS

Síntese do Projeto: As propriedades agrícolas, em geral, 
necessitam de alternativas que possam intensificar o uso 
da terra e aumentar a sustentabilidade dos sistemas de 
produção, com melhoria da renda. Entre as possibilidades 
de diversificação, encontra-se a integração lavoura-pecuária 
que integra as duas atividades com objetivos de maximizar 
racionalmente o uso da terra, da infra-estrutura e da mão- 
de-obra, diversificar e verticalizar a produção, minimizar 
custos, diluir os riscos e agregar valores aos produtos 
agropecuários, por meio dos recursos e benefícios que 
uma atividade proporciona à outra. Neste contexto, essa 
integração tem participado de forma ascendente, gerando 
sustentabilidade e divisas para o Brasil, de forma a propiciar 
recuperação de pastagens à baixo custo, uma vez que o lucro 
da cultura implantada propicia amortização de praticamente 
todo o custo da reforma da pastagem, proporcionando altas 
produtividade de carne e/ou leite com a melhoria da mesma.

Palavras-chave: Milho, Recuperação de áreas degradadas, 
Desenvolvimento sustentável.

Depoimento: “Nas condições em que o estudo foi conduzido, 
as formas de cultivo e os níveis de saturação por bases não 
influenciaram o desenvolvimento e produtividade da cultura 
do milho. Foram observadas dificuldades na falta de estrutura 
do campus com relação à montagem do experimento, como 
por exemplo falta de maquinário apropriado para semeadura 
e tratamentos fitossanitários, ferramentaria em quantidade 
insuficiente (enxadas, pás, carrinho de mão), falta de insumos 
(adubos NPK, herbicidas e inseticidas) e de uma estufa para 
secagem de material vegetal, falta de embalagem para coleta 
de materiais. Contudo, as dificuldades foram contornadas 
com os recursos disponíveis, e os objetivos alcançados de 
forma satisfatória” (Elizeu Luiz Brachtvogel).
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PERSONALIDADES DAS CIÊNCIAS NATURAIS:  

EFEITO DE LONGO PRAZO DE 
NÍVEIS DE SATURAÇÃO POR BASES 
NO DESENVOLVIMENTO DE CAPIM 

BRACHIARIA SP. EM SISTEMA DE 
INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA 

“SANTA FÉ”

Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: Waldenyr Rodrigues dos Santos, Luisnei 
Oliveira de Rezende

Imagem:

Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execução: 01/12/2011 a 30/11/2012

Informações do Edital: EDITAL PROIC – IFMT Nº 02/2011 
- PROIC/IFMT/CFS - Programa Institucional de Iniciação 
Científica do IFMT Campus Confresa
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PRECURSORAS, MODERNAS E CONTEMPORÂNEAS

Síntese do Projeto: As propriedades agrícolas, em geral, 
necessitam de alternativas que possam intensificar o uso 
da terra e aumentar a sustentabilidade dos sistemas de 
produção, com melhoria da renda. Entre as possibilidades 
de diversificação, encontra-se a integração lavoura-pecuária 
que integra as duas atividades com objetivos de maximizar 
racionalmente o uso da terra, da infra-estrutura e da mão-
de-obra, diversificar e verticalizar a produção, minimizar 
custos, diluir os riscos e agregar valores aos produtos 
agropecuários, por meio dos recursos e benefícios que 
uma atividade proporciona à outra. Neste contexto, essa 
integração tem participado de forma ascendente, gerando 
sustentabilidade e divisas para o Brasil, de forma a propiciar 
recuperação de pastagens à baixo custo, uma vez que o lucro 
da cultura implantada propicia amortização de praticamente 
todo o custo da reforma da pastagem, proporcionando altas 
produtividade de carne e/ou leite com a melhoria da mesma.

Palavras-chave: Milho, Recuperação de áreas degradadas, 
Desenvolvimento sustentável.

Depoimento: “Nas condições em que o estudo foi conduzido, 
as formas de cultivo e os níveis de saturação por bases não 
influenciaram o desenvolvimento e produtividade da cultura 
do milho. Foram observadas dificuldades na falta de estrutura 
do campus com relação à montagem do experimento, como 
por exemplo falta de maquinário apropriado para semeadura 
e tratamentos fitossanitários, ferramentaria em quantidade 
insuficiente (enxadas, pás, carrinho de mão), falta de insumos 
(adubos NPK, herbicidas e inseticidas) e de uma estufa para 
secagem de material vegetal, falta de embalagem para coleta 
de materiais. Contudo, as dificuldades foram contornadas 
com os recursos disponíveis, e os objetivos alcançados de 
forma satisfatória” (Elizeu Luiz Brachtvogel).
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DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA COM PRÉ 
TRATAMENTO SOLAR DE FRUTOS 

REGIONAIS DO ARAGUAIA

Coordenador: Rafael de Araújo Lira

Equipe executora: João Paulo Lima Chistichini; 

Imagens: 
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PRECURSORAS, MODERNAS E CONTEMPORÂNEAS

Área do Conhecimento: Ciências Agrárias: Ciência e 
Tecnologia de Alimentos

Período de execução: 01/09/2011 a 01/09/20112

Informações do Edital: Edital 029/2011 - PROPES/IFMT

Síntese do Projeto: A tendência de consumo de produtos 
naturais, em busca de uma melhor qualidade de vida, tem 
levado a uma crescente utilização de frutos tropicais por 
consumidores em todo o mundo devido ao valor nutricional 
dos mesmos como fontes de pro-vitamina A, vitamina C, 
minerais e carboidratos, além de apresentarem cor e sabor 
agradáveis. Na busca por métodos que conservem, com baixo 
custo, as características organolépticas e nutritivas dos frutos, 
a desidratação osmótica/solar vem ganhando interesse, 
especialmente em países onde existem grandes variedades 
de frutas e incidência de raios solares durante todo o ano. 
De acordo com Falcone e Suazo (1988), em países como o 
Brasil onde, além da grande variedade de frutas, existe ampla 
disponibilidade de açúcar de cana e raios solares durante todo 
o ano, o processo osmótico pode tornar-se uma alternativa 
promissora. Os assentamentos rurais e os pequenos produtores 
rurais apresentam limitações em relação ao acesso a tecnologia 
de conservação e processamento de alimentos e total ausência 
de informações e apoio institucional para comercialização e 
agregação de valor às matérias primas produzidas. No Brasil, 
de acordo com LOURENZANI et al. (2004): [...] a agricultura 
familiar apresenta grande importância social e econômica, 
assim como fragilidades e potencialidades. Com a inserção 
da tecnologia de conservação da desidratação osmótica solar 
espera-se a capacitação de geração de renda e emprego, além 
da importante contribuição da agricultura familiar para a 
produção agropecuária regional (LOURENZANI et al. 2004). 
Pelos dados obtidos e pelas avaliações feitas no experimento 
ficou claro que a secagem solar é um meio alternativo para 
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associação a outros métodos de secagem, sendo um meio 
de energia sustentável. No entanto através dos gráficos 
apresentados podemos concluir que as amostras de 45 g L-1 
e 60 g L-1, atingiu uma perda de umidade superior que as 
demais amostras, chegando a um ponto de equilíbrio mais 
rápido, isso se deve pelo processo de osmose porque quanto 
mais concentrada a solução de sacarose que a fruta tiver, mais 
rápido será a perda de umidade.

Palavras-chave: Baixo custo; Desidratação osmótica; 
Secagem solar

Depoimento: “A concretização desse projeto se deve a todos 
aqueles que de forma direta ou indireta se envolveram. Foi 
enorme e constante a partilha. Partilharam‐se dúvidas, 
incertezas, conquistas e muitas, muitas aprendizagens gostaria 
de parabenizar e agradecer a João Paulo Lima Chistichini pela 
oportunidade de orientá-lo nesse projeto e aprender com todo 
o processo” (Rafael Lira).
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AVALIAÇÃO DO EFEITO ALELOPÁTICO 
DA PALHA DE BRACHIARIA HUMIDICOLA 

SOBRE LEGUMINOSAS FORRAGEIRAS

Orientadora: Roberta Cristiane Ribeiro.

Equipe executora: Artur Paixão Correia 

Área do Conhecimento: Zootecnia

Período de execução: 01/09/2011 – 01/01/2012

Informações do Edital: Edital PROIC – IFMT/CFS

Síntese do Projeto: O conhecimento do perfil alelopático 
pode melhorar o uso de espécies de gramíneas e leguminosas 
com pouca atividade alelopática entre si, podendo resultar 
em um consórcio mais equilibrado ao longo do tempo. Com 
base nestes aspectos, estruturou-se o presente trabalho, 
assumindo-se como hipótese, que extratos aquosos da 
gramínea Brachiaria humidicola possuem efeito alelopático 
sobre germinação de sementes, crescimento de plântulas e 
elongação de raízes de leguminosas tropicais. Para testar 
essa hipótese conduzimos dois experimentos em vasos de 
capacidade de 5 kg com diferentes partes da planta (folhas, 
colmos e raízes) e em diferentes concentrações (0,5, 10 e 20% 
- p/p) no substrato de cultivo. Foram avaliadas características 
ligadas ao desenvolvimento das leguminosas estudadas. Um 
experimento foi realizado na vegetação da estação experimental 
do IFMT Campus Confresa. Utilizamos como substrato o solo 
coletado na própria área de experimentação, caracterizado 
como um argissolo vermelho-amarelo de textura média. O 
solo foi seco à sombra e passada em peneira com malha de 
5mm, onde uma alíquota foi retirada e levada ao laboratório 
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de fertilidade dos solos da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. A partir dos resultados da análise foram calculadas 
e aplicadas as quantidades mínimas de nutrientes necessárias 
para que as leguminosas forrageiras pudessem expressar seu 
potencial máximo na produção de biomassa. Utilizamos 
vasos plásticos com capacidade para 7 litros, contendo 5 
kg de solo (substrato) e palhada processados. Os vasos não 
possuem dreno para evitar eventuais perdas de nutrientes 
que foram aplicados, assim como, das substâncias provindas 
da espécie doadora que foi incorporada no vaso durante o 
processo de irrigação. As plantas de brachiaria humidicola 
foram coletadas nas imediações do IFMT e suas partes foram 
divididas em folhas, colmos e raízes. Esse material foi seco em 
estufa de secagem por ventilação forçada a 60° por 72 horas, 
sendo em seguida triturado em moinho. O material seco foi 
incorporado ao substrato nos vasos nas seguintes proporções 
0, 5, 10 e 20%. (p/p). O delineamento experimental foi 
inteiramente casualizado com quatro repetições. As espécies 
receptoras foram Stylosanthes ssp. Estilosantes cv. Campo 
Grande, Cajanus cajan e Lactuca sativa (planta padrão 
e estudos alelopáticos). No laboratório de Bromatologia 
Zootécnica do IFMT Campus Confresa foram realizados 
testes de germinação para esse mês das espécies receptoras, na 
tentativa de isolar os efeitos da palhada da espécie doadora. As 
espécies receptoras foram pré-germinadas e transplantadas 
para os vasos com seus respectivos tratamentos. A irrigação 
dos vasos foi realizada de forma a restabelecer o nível de 70% 
da máxima capacidade de retenção de água, controlando-se a 
necessidade de irrigação por pesagem dos vasos. Em função 
da destruição da estufa que foi construída para realização do 
projeto devido uma tempestade com fortes rajadas de ventos 
que causaram outros prejuízos no campus e na cidade, as 
avaliações experimentais foram prorrogadas. De modo geral, 
o trabalho não permitiu uma conclusão efetiva, no entanto 
os dados indicaram a existência de alelopatia B. humidicola 
sobre leguminosas tropicais. 
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Palavras-chave: Brachiaria humidicola, conhecimento 
alelopático, leguminosas forrageiras.

Depoimento: “O desenvolvimento de trabalho de iniciação 
científica é de extrema importância para nós estudantes 
pois incentiva a busca de novos conhecimentos além de 
exercitar a prática do trabalho em equipe e, contribui ainda 
para o enriquecimento do currículo e abre portas para novas 
descobertas” (Arthur Paixão Correia).
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AVALIAÇÃO DE MÉTODOS PARA A 
INTRODUÇÃO DE STYLOSANTHES 

CV. CAMPO GRANDE EM PASTAGEM 
ESTABELECIDA DE BRACHIARIA 

HUMIDICOLA: NA REGIÃO DO BAIXO 
ARAGUAIA -MT

Coordenadora: Roberta Cristiane Ribeiro

Equipe executora:   Élio Barbiere Junior, Lucas Lopes Bezerra 
e Noemy Arruda Santos 

Área do Conhecimento: Ciências Agrárias

Informações do Edital: EDITAL PROIC – IFMT Nº 02/2011 
- PROIC/IFMT/CFS 

Período de execução: 01/02/2012 a 31/01/2013

Síntese do Projeto: O objetivo deste trabalho é o de avaliar a 
efetividade de métodos químicos e mecânicos para a introdução 
da leguminosa Stylosanthes spp. cv. Campo Grande em uma 
pastagem de Brachiaria humidicola estabelecida, no campo 
experimental do instituto federal do Mato Grosso-Campus 
Confresa. Um mês antes da semeadura da leguminosa, será 
realizado um corte uniformização da gramínea, seguido 
da aplicação de calcário. Os métodos de introdução da 
leguminosa na pastagem serão os seguintes: i) Aplicação de 
herbicida: glifosato, 0,75% v/v, em solução aquosa; ii) corte 
mecânico do pasto, a uma altura de 0,15 m; iii) semeadura 
em sulcos; iv) Preparo do solo com enxada rotativa, em um 
delineamento experimental de blocos completos casualizados, 
com quatro repetições. o estabelecimento e desenvolvimento 
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do estilosantes dentro do dossel formado após a aplicação dos 
tratamentos serão registrados através da contagem do número 
de plantas ( leguminosa) emergida nas linhas semadese, e pela 
sequência absoluta e relativa das espécies consorciadas. Todos 
os métodos empregados visam permitir o estabelecimento e 
persistência da leguminosa como componente do pasto.

Palavras-chave: Área foliar, Consorciação, Índice de 
cobertura vegetal, Radiação fotossinteticamente ativa.
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EFEITO INIBITÓRIO DE EXTRATOS 
BRUTOS BRACHIARIA HUMIDICOLA 

SOBRE A GERMINAÇÃO E VIGOR 
DE SEMENTES DE ESTILOSANTES E 

DESMÓDIO

Coordenadora: Roberta Cristiane Ribeiro

Equipe executora: Jaqueline Ferreira Aragão, Élio Barbiere 
Junior e Akiles Santos Silva 

Área do Conhecimento: Ciências Agrárias

Informações do Edital: EDITAL PROIC – IFMT Nº 02/2011 
- PROIC/IFMT/CFS - Programa Institucional de Iniciação 
Científica do IFMT Campus Confresa.

Período de execução: 01/02/2012 a 31/01/2013

Síntese do Projeto: O conhecimento do perfil alelopático 
pode melhorar o uso de espécies de gramíneas e leguminosas 
com pouca atividade alelopática entre si, podendo resultar 
em um consórcio mais equilibrado ao longo do tempo. 
Com base nesses aspectos, estruturou-se o presente 
trabalho, assumindo-se, como hipótese, que extratos brutos 
extraídos da gramínea Brachiaria humidicola possuem efeito 
alelopático sobre germinação de sementes, crescimento de 
plântulas e elongação de raízes da leguminosa Stylosanthes 
ssp cv Campo Grande e Desmodium ovalifolium. Para testar 
essa hipótese serão preparados extratos com solventes e água 
de B. humidicola coletada em campo de pastagem. Parte do 
resíduo de cada extrato será utilizado na detecção do agente 
aleloquímico através de avaliação quanto à capacidade 
de inibir a germinação das duas espécies de leguminosas 
tropicais e Lactuca sativa ( alface).
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Palavras-chave: Consorciação, Alelopatia, Desmodium 
ovalifolium, Stylosanthes spp cv. Campo grande, Extrato 
polar e apolar.



82

PERSONALIDADES DAS CIÊNCIAS NATURAIS:  

AVALIAÇÃO DO EFEITO ALELOPÁTICO 
E BRACHIARIA HUMIDICOLA E 

BRACHIARIA BRIZANTHA CV. MARANDU 
SOBRE PLANTAS INVASORAS SENNA 

OBTUSIFOLIA E SENNA OCCIDENTALIS

Coordenadora: Roberta Cristiane Ribeiro

Equipe executora:  Élio Barbiere Junior, Pedro Henrique 
Freire Cardoso, Pâmela Martins Souza 

Área do Conhecimento:  Ciências Agrárias

Período de execução: 01/02/2012 A 31/01/2013

Informações do Edital: EDITAL PROIC – IFMT Nº 02/2011 
- PROIC/IFMT/CFS 

Síntese do Projeto:  Na região nordeste do Mato Grosso 
a degradação das pastagens está diretamente ligada ao 
aparecimento de plantas daninhas. Sabe-se que gramíneas do 
gênero brachiaria apresentam grande capacidade de produção 
de metabólitos, especiais que dificultam o desenvolvimento 
de outras plantas da sua vizinhança. Tal fenômeno é 
denominado de alelopatia, que pode constituir em um 
método alternativo para o controle de plantas daninhas ou 
fornecer protótipos moleculares para o desenvolvimento de 
bioherbicidas. Com isso, estruturou-se o presente trabalho 
com o objetivo de avaliar o efeito alelopático de extratos 
brutos aquosos de Brachiaria humidicola e brizantha cv. 
marandu, sobre a germinação de semntes e alongamento de 
radícula de duas plantas invasoras das pastagens, mata-pasto 
(Senna obtusifolia) e fedegoso (Senna occidentalis).

Palavras-chave: Plantas invasoras, Aleloquímicos, bio-
herbicidas, Pastagens cultivadas.
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AVALIAÇÃO DE ASPECTOS ESTRUTURAIS 
E PRODUTIVOS DO CAPIM-TIFTON 85 
SOB DOSES E FONTES DE NITROGÊNIO

Coordenador(a):  Élio Barbiere Junior

Equipe executora: Roberta Cristiane Ribeiro, Marcos Paulo 
De Maciel De Souza, Givanildo Gonçalves 

Área do Conhecimento: Ciências Agrárias

Período de execução: 01/02/2012 A 31/01/2013

Informações do Edital: EDITAL PROIC – IFMT Nº 02/2011 - 
PROIC/IFMT/CFS 

Síntese do Projeto: O projeto proposto pretende, através de um 
experimento, fornecer subsídios que permitam compreender 
as respostas produtivas e de outras características estruturais 
e ecofisiológicas ligadas a disponibilidade de nitrogênio, de 
modo a avaliar a eficiência de usos da nutrição nitrogenada no 
capim- Tifton 85. Serão enfocados principalmente aspectos 
ligados a respostas metabólicas da clorofila e produtiva do 
capim- Tifton 85. O experimento será realizado em área 
pertencente ao Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) 
campus Confresa. O experimento já se encontra implantado 
em função do projeto anterior e corresponde a um arranjo de 
duas fontes de nitrogênio ( Uréia e sulfato de Amônia) e de 
quatro doses de N que são: 0, 150, 300 e 450 Kg/ha de N. Cada 
tratamento possui quatro repetições e neste ano as avaliações 
vão continuar a partir de janeiro de 2012. Dentre as principais 
determinações que realizadas temos: determinação dos teores 
de clorofila extraída e através de aparelho clorofilômetro 
portátil, fracionamento dos componentes morfológicos da 
planta com a respectiva massa fresca e seca. Adicionalmente 
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será determinado o teor de proteína (N) do capim. O 
experimento possui recursos financeiros para execução 
oriundos da FAPEMAT do projeto Universal aprovado.

Palavras-chave: Adubação nitrogenada, Produtividade, 
Cynodon spp.
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RESPOSTAS ECOFISIOLÓGICAS E 
PRODUTIVAS DO CAPIM-TIFTON 

85 SOB NÍVEIS DIFERENCIADOS DE 
LUMINOSIDADE 

Coordenador: Élio Barbiere Junior

Equipe executora: Roberta Cristiane Ribeiro

Área do Conhecimento: Ciências Agrárias

Período de execução:  01/02/2012 A 31/01/2013

Informações do Edital: EDITAL PROIC – IFMT Nº 02/2011 
- PROIC/IFMT/CFS 

Síntese do Projeto: O projeto proposto pretende, através 
de dois experimentos, fornecer subsídios que permitam 
compreender os efeitos de diferentes níveis de sombreamento 
sobre características produtivas e estruturais do capim- 
Tifton 85.A proposta envolve a avaliação do efeito de doses 
de adubação nitrogenada em condições de sombreamento 
artificial e sombreamento natural proporcionado por um 
sistema silvopastoril que utiliza a leguminosa arbórea 
Leucaena leucocephala. O experimento será realizado em 
área pertencente ao Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) 
campus Confresa. O experimento 1 prevê a utilização de 
quatro níveis de sombreamento artificial (sombrite) 0, 18, 50 
e 75% de sombreamento e de duas doses de nitrogênio (baixa 
e alta) em quatro repetições. O capim será avaliado em dois 
ciclos de rebrota. O experimento 2 prevê a formação de um 
sistema silvipastoril entre a leguminosa leucena e o capim- 
Tifton 85. Neste segundo experimento também será avaliado 
o efeito de doses de nitrogênio sobre o sistema em sua fase 
de implantação (estabelecimento). Dentre as principais 
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determinações que serão realizadas em ambos experimentos 
temos: determinação dos teores de clorofila extraída e através 
de aparelho clorofilômetro portátil, fracionamento dos 
componentes morfológicos da planta com a respectiva massa 
fresca e seca e determinação do teor de proteína (N).

Palavras-chaves: Área foliar, Sombreamento, Cynodon spp.



87

PRECURSORAS, MODERNAS E CONTEMPORÂNEAS

RECICLAGEM EMPRESARIAL: AÇÕES 
SUSTENTÁVEIS PRATICADAS NA 

CIDADE DE CONFRESA- MT

Coordenadora: Mara Maria Dutra

Equipe executora: Monica Santos Leite e Bruno Rafael Lima 
Luz 

Área do Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas

Período de execução: 06/08/2011 A 06/06/2012

Informações do Edital: PROPES- IFMT Nº 29/2011

Síntese do Projeto: Devido ao lixão de Confresa ser ainda um 
caos público e de responsabilidade social da comunidade, pois 
daquele local ainda existem muitas pessoas que são conhecidas 
como catadores, e recicladores que tiram o sustento de suas 
famílias. Muitas delas sem no mínimo se preocuparem com 
o uso adequado de uma Bota, luvas ou outros aparatos para 
evitar contaminações e doenças. o maior medo da sociedade 
é ter crianças sobrevivendo do lixão da cidade, isso que não 
é raro encontrar em lixões do país. A população que vive 
próximo ao lixão aguarda uma solução, tanto para o odor 
que é muito quanto para as pessoas que sobrevivem do 
lixo. Embasado que reciclar significa transformar objetos, 
materiais usados em novos produtos para o consumo. Este 
fato foi a porta aberta para abraçar um projeto com grandes 
pontos positivos, levando de urgência a criação de uma 
reciclagem empresarial na região, despertando a sociedade, 
através do momento em que se verificou os benefícios que 
este procedimento traz para o planeta terra.

Palavras-chave: Reciclagem empresarial, Ações sustentáveis, 
Práticas na cidade.
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GERGELIM COMO ALTERNATIVA 
AOS AGRICULTORES FAMILIARES DO 
TERRITÓRIO DO ARAGUAIA, FASE II - 

TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA

Coordenador: Ney De Freitas Marinho

Equipe executora: Romulo Elias Quedi, Rafael Rodrigues 
Alencar De Oliveira 

Período de execução: 18/06/2011

Informações do Edital: Edital 019/2010 - PROPES/IFMT

Síntese do Projeto: Tendo em mãos os resultados obtidos 
com o teste de variedades de gergelim do primeiro ano 
do projeto, daremos continuidade conforme já citado no 
projeto anterior, transmitindo aos agricultores familiares a 
tecnologia adquirida no IFMT Campus de Confresa, com o 
Financiamento/ Apoio do PIBITI. Com o intuito de testar 
a aceitação e a aplicabilidade das técnicas e culturais. Para 
isso, vamos ter o apoio de duas associações de assentados da 
reforma agrária, que vão escolher dois assentados para cultivar 
um hectare de gergelim cada um, tendo visitas periódicas de 
apoio técnico.

Palavras-chave: Alternativa, Agricultor familiar, Tecnologia, 
Alimento.
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APROVEITAMENTO O QUE IRIA PELOS 
RALOS; GESTÃO DE RESÍDUOS

 
Coordenador: Renato Silva Vasconcelos

Equipe executora: Davi de Castro Moreira, Ludimila 
Fernanda Ribeiro

Imagem:

Área do Conhecimento: Meio Ambiente.

Período de execução: 05/12/2011 a 27/03/2013.

Informações do Edital: EDITAL PROIC – IFMT Nº 02/2012.

Síntese do Projeto: Após várias discussões sobre o assunto 
notasse a importância do aproveitamento da água dos ar-
condicionador, após em pleno século XXI e com a escassez 
que vem acontecendo notamos que não é dada a devida 
importância a esta bem natural e preciosa. Resolvemos unir 
nossos conhecimentos implícitos nesta ação com o propósito 
de investigar a viabilidade da captação desta água para 
utilização em outros fins como armazenamento e irrigação. 
Através do processo de coleta de água dos ar-condicionados 
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em forma de amostra, pode-se obter os resultados em 
contagem de litros coletados ao longo do dia.  

Palavras-chave: Aproveitamento, Ar-condicionado, Água.

Depoimento: “ao longo da execução do processo, vimos 
que a quantidade de água que era desperdiçada pelos ares-
condicionado eram absurdas, com isso fomos levados a 
pensar em como poderíamos aproveitar mais esse recurso. 
daí a utilização desta água para limpeza e até mesmo em uma 
pequena irrigação de árvores” (Renato Silva Vasconcelos).
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ESTUDO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA DE 
ENERGIA FOTOVOLTAICA NO CULTIVO 

HIDROPÔNICO DE HORTALIÇAS

Coordenador: Luis Lessi dos Reis

Equipe executora:  Manoel Cantuário Silva e Rogério 
Rodrigues Fernandes

Período de execução: 15 /04/2015 a 15/01/2016

Informações do Edital: IFMT Nº 006/15

Síntese do Projeto:   A hidroponia é um sistema de cultivar 
plantas sem o uso do solo, as plantas são alimentadas por 
solução líquida nutritiva, neste sistema podem ser produzidas 
frutas, flores, cereais, hortaliças, plantas medicinais, 
aromáticas, condimentos e outros. Ao associar esta produção 
a uma fonte limpa de energia, a energia fotovoltaica, e a partir 
desta associação apontar a viabilidade e sustentabilidade 
desse sistema, esta proposta tem nesta proposição seus 
aspectos inventivo e inovador. Serão comparados dois 
sistemas hidropônicos diferentes, um com sistema 
convencional, a técnica Nutrient Film Technique (NFT) 
fluxo laminar de nutrientes, usando energia elétrica e outro 
sistema usando energia fotovoltaica, com a mesma técnica, 
o sistema hidropônico NFT usando energia fotovoltaica foi 
economicamente viável e sustentável, não havendo diferença 
significativa em relação ao sistema hidropônico NFT 
convencional usando energia elétrica e que agregue produção 
sustentável à agricultura familiar e aos pequenos produtores.

Palavras-chave: Lactuca sativa L., Energia solar, Hidroponia, 
Solução nutritiva.
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CUPCAKE COM FARINHA DE BANANA 
VERDE

Coordenador: Oséias dos Santos

Equipe executora: Aline de Arruda Benevides, Tiago Costa 
do Carmo e Denivan Tavares

Período de execução:01/04/2015 a 31/01/2016

Informações do Edital: IFMT Nº 006/2015

Síntese do Projeto: Este trabalho buscou a formulação de um 
produto inovador, na área de panificação, com características 
de tendência de sofisticação de preparo e vida útil de prateleira. 
A farinha de banana verde se apresenta como uma alternativa 
para a formulação de produtos da área de panificação, em 
substituição da farinha de trigo. A banana utilizada para 
realização deste projeto foi a cultivar conhecida popularmente 
como nanica. Foi alcançado com totalidade o objetivo do 
projeto, a elaboração de uma formulação de cupcake com 
farinha de banana verde que atendeu os preceitos da segurança 
alimentar e de estímulo ao desenvolvimento socioeconômico 
da região de Confresa, MT. Para tanto, obteve-se a farinha 
de banana verde e desenvolveu-se a formulação de cupcakes 
com substituição parcial em 20. 30 e 50% a partir da receita 
básica do produto. A finalização do projeto ocorreu com os 
testes sensoriais de aceitação do produto com provadores não 
treinados, sendo todos pertencentes à comunidade académica 
do IFMT Campus Confresa, sendo o resultado final de 91% 
de aceitação para o cupcake com 20% de substituição, 80% de 
aprovação para o cupcake com 82% de substituição e 76% de 
aprovação para o cupcake com 50% de substituição da farinha 
de trigo pela farinha de banana verde.

Palavras-chave: Panificação, Farinha de Banana Verde, 
Cupcake.
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ESTIMATIVA DE DOSES MÁXIMAS 
ECONÔMICAS DE ADUBAÇÃO 

NITROGENADA EM MILHO E GIRASSOL 
“SAFRINHA” EM CONFRESA - MT, BRASIL

Coordenador: Givaldo Dantas Sampaio Neto

Equipe executora: Bolsista: Joel Carlos Alves Rodrigues

Período de execução: 01/08/2015

Informações do Edital: IFMT Nº 046/2015

Síntese do Projeto: O objetivo do trabalho foi estimar a 
dose máxima econômica de nitrogênio (N) adicionado ao 
solo na forma de “ cobertura” às espécies vegetais milho 
e girassol cultivados na “safrinha” em Confresa- MT, 
Brasil. Foi conduzido no Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso- campus Confresa e 
implantado na primeira semana do mês de fevereiro de 2016. 
O delineamento experimental foi de blocos casualizado com 
quatro tratamentos (dose de N fornecidos a “lanço” no estádio 
fenológico V6 do milho e girassol) em quatro repetições, 
totalizando 16 parcelas. As doses de N no milho e girassol 
foram 0,0; 20,0; 40,0; 60,0; 80,0 e 100,0. Doses de N no milho 
em girassol que foram obtidas as máximas produtividades 
de grãos foram 44,89 e 75,87 Kg N ha de N respectivamente, 
sendo as doses de 39,75 e 66,00 kg ha de N as máximas 
econômicas.

Palavras-chave: Empresarial, Fertilidade, Tecnologia.
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ELABORAÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA 
FERMENTADA LIGHT SABOR CAJU 
ENRIQUECIDA COM FARINHA DO 
PSEUDOFRUTO E DA CASTANHA

Coordenador: Eder Carlos Hoffmann

Equipe executora:  Bolsistas: João Pedro Barbosa Nogueira e 
Cinara da Costa Santos

Período de execução: 22/04/2016 a 22/01/2016

Informações do Edital: IFMT Nº 006/2015

Síntese do Projeto: A bebida láctea é um produto derivado do 
leite que aproveita o soro da fabricação de queijos, esse produto 
possui grande aceitação por possuir sabor semelhante ao dos 
iogurtes, no Brasil é crescente o consumo do mesmo, porém 
não é uma grande diversidade de sabores disponíveis e muito 
menos produtos light desse gênero. Este projeto tem como 
finalidade a elaboração de uma bebida láctea fermentada light 
sabor caju enriquecido com farinha de trigo do pseudofruto 
e da castanha. a fim de aproveitar os subprodutos industriais 
como o soro do leite, e o aproveitamento integral do caju 
(Anacardium occidentale L.). O trabalho tem como motivação 
promover uma nova forma de consumo do caju e diminuir 
os impactos ambientais causados pelo mau descarte do soro 
de leite, fazer uso integral do fruto e elevar o valor nutritivo 
desse alimento, visto que o caju é rico em vitaminas e alguns 
minerais como o cálcio, cobre, ferro, fósforo, além de fibras 
e aminoácidos, e sua castanhas possuem fibras, proteínas, 
carboidratos, aminoácidos e minerais como cálcio, ferro, 
fosforo, magnésio, potássio, selênio, sódio e zinco, e contém 
vitaminas A<D<K e a vitamina E. Após a elaboração da 
bebida foram realizados os teste físico químicos e análise 
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sensorial do produto. Os resultados obtidos para as análises 
sensoriais foram de 86% aprovação do produto. E os físico-
químicos foram de proteínas 2,52% cinzas 0,67% Umidade 
77,5% e pH 4,28.

Palavras-chave: Bebida láctea, Sabor caju, Farinha da 
castanha.
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DESENVOLVIMENTO DE BIODIGESTOR 
PARA PRODUÇÃO DE BIOGÁS E 

BIOFERTILIZANTE DESTINADO A 
PRODUTORES DA AGRICULTURA 

FAMILIAR DA REGIÃO ARAGUAIA – 
XINGU

Coordenador: Reginaldo Vicente Ribeiro/Pedro Martins 
Sousa

Equipe executora: André Alves Barbosa e Gustavo Tonetto 
Mota

Período de execução:01/03/2016 a 26/02/2016 

Informações do Edital: IFMT Nº 006/2015

Síntese do Projeto: Este trabalho tem o objetivo de 
desenvolver um modelo de biodigestor com baixo custo para 
os agricultores familiares com alto rendimento energético, 
possibilitando sua implantação em pequenas propriedades 
rurais da região Araguaia Xingu. O trabalho foi realizado no 
Instituto Federal de Mato Grosso, IFMT. Campus Confresa. 
Para fazer a escolha de um modelo que fosse viável aos 
agricultores familiares, primeiramente foi consultada diversas 
bibliografias, adquirindo assim o domínio do conhecimento 
teórico e prático sobre a construção, implantação e 
manutenção do biodigestor, assim como os materiais 
utilizados na produção do biogás e biofertilizante. Considera-
se muito importante a confecção desse  biodigestor, levando 
em consideração que será fácil e barato a sua aquisição por 
sindicatos e  produtores rurais, o que poderá reduzir impactos 
ambientais, melhorando a qualidade dos  alimentos, além de 
reduzir custos com a compara de GLP, estimulando ainda a 
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melhoria de  vida do homem do campo e contribuindo para 
desenvolvimento sustentável na região  Araguaia Xingu.

Palavras-chave: Desenvolvimento de biodigestor, Produção 
de biogás, Agricultura familiar.
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PRODUÇÃO DE CARNE BOVINA EM 
SISTEMA INTENSIVO DE PASTEJO NA 

REGIÃO NORDESTE DE MATO GROSSO

Coordenador: César Antônio da Silva

Equipe executora: Akiles Santos Silva; Manoel Ribeiro dos 
Santos; César Antônio da Silva; Deivid Guareschi Fagundes

Imagens:
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Área do Conhecimento: Agronomia / Zootecnia

Período de execução: outubro 2013 a abril 2014

Informações do Edital: 034/2013

Síntese do Projeto: A pecuária de corte na região Nordeste 
de Mato Grosso apresenta importante papel socioeconômico. 
Entretanto, o nível tecnológico utilizado nesta atividade é 
baixo, tornando-a pouco produtiva e de baixa rentabilidade. 
Por outro lado, a pecuária vem sendo trabalhada de forma 
insustentável, o que provoca o processo de degradação do solo. 
Diante disso, objetivou-se com o presente trabalho, avaliar o 
desempenho de bovinos de corte em pastejo rotacionado na 
região Nordeste de Mato Grosso. O trabalho foi desenvolvido 
em uma área de 1,8 ha, na chácara WS, município de 
Confresa, MT, no período de outubro de 2013 a abril de 2014. 
A semeadura do P. maximum cv. Mombaça foi realizada em 
18 de dezembro de 2013 e a área foi dividida em 25 piquetes 
de 600 m², totalizando 1,5 ha de pasto. Foram utilizados 
14 novilhos anelorados, com média de 12 meses de idade e 
254,07 kg de peso vivo. Destes, 12 animais foram utilizados 
para as avaliações de ganho de peso e 2 animais reguladores 
para ajustar a taxa de lotação. Utilizou-se o período de pastejo 
de um dia em cada piquete. As avaliações experimentais 
consistiram em ciclo de pastejo (CP), taxa de lotação estimada 
(TLE), taxa de lotação (TL), ganho de peso médio diário 
(GMD) e ganho de peso por área (GPA). O CP foi ajustado 
com o objetivo de permitir altura pré-pastejo de 90 cm e altura 
pós-pastejo de 50 cm. A TLE foi realizada por meio do corte 
da forrageira no momento da entrada dos animais, à altura 
de 50 cm, e calculada considerando o consumo de 4% de peso 
vivo com base na matéria seca. A TL foi obtida por meio da 
divisão do peso dos animais avaliados e reguladores pela área 
em que permaneceram em cada ciclo de pastejo. O GMD foi 
obtido por meio da divisão do ganho de peso dos animais 
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avaliadores pelo número de dias entre pesagens e o GPA foi 
obtido multiplicando-se o GMD pela TL em cada ciclo de 
pastejo. No dia da pesagem, os animais foram retirados do 
pasto exatamente às 08:30h, e não foram submetidos a jejum 
sólido e líquido para o cálculo de ganho de peso. Durante as 
avaliações, os animais receberam suplementação mineral, 
com disponibilidade de 30 cm linear de cocho para cada 
animal. Observou-se um ciclo médio de pastejo de 21 dias, 
para obter o manejo do pasto com altura pré-pastejo de 90 
cm e altura pós-pastejo de 50 cm. A TLE foi de 6,74 UA ha-1, 
apresentando produção média de massa verde e massa seca de 
8,73 t ha-1 e 1,74 t ha-1, respectivamente, a cada ciclo de pastejo. 
Entretanto, a TL obtida com os animais foi de 5,85 UA ha-

1. A diferença entre a TLE e TL é atribuída principalmente 
ao desperdício de forragem através do pisoteio animal, pois 
a pastagem ainda estava em processo de estabelecimento no 
período de avaliação, com idade de 77 dias após a semeadura 
e no segundo ciclo de pastejo. O ganho médio diário dos 
animais avaliados foi de 650 g animal-1 dia-1 e o GPA foi de 
201,21 kg ha-1 mês-1 ou 6,71 @ ha-1 mês-1. Concluiu-se que a 
pecuária de corte é uma atividade altamente produtiva e 
competitiva no processo de uso da terra, quando trabalhada 
com base em conhecimentos técnicos e científicos.

Palavras-chave: Bovinocultura de corte, Gramíneas 
forrageiras, Pastagem, Produtividade.
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PRODUÇÃO DE RABANETE EM 
RESPOSTA À ADUBAÇÃO NITROGENADA 

E A MANEJOS DE IRRIGAÇÃO

Coordenador: César Antônio da Silva

Equipe executora: César Antônio da Silva; Fernando 
Antônio da Silva Lopes; Ibernon Lopes Bezerra; Messias 
Morais Ferreira; Sebastião Geraldo Lopes

Imagens: 

Área do Conhecimento: Agronomia / Olericultura

Período de execução: setembro 2013 a fevereiro 2014

Informações do Edital: 02/2013 PROIC - IFMT - CFS
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Síntese do Projeto: O objetivo deste trabalho foi avaliar 
a produção de rabanete em função de níveis de adubação 
nitrogenada e manejos de irrigação complementar às chuvas. 
O experimento foi conduzido no IFMT, Campus Confresa, 
num Argissolo Vermelho Amarelo, de textura média, o qual foi 
corrigido com calcário, elevando a saturação de bases a 70%. 
Foram preparados 16 canteiros de 4,2 m x 1,0 m. Cada canteiro 
foi dividido em três subparcelas, por meio de divisórias de 
PVC, totalizando 48 subparcelas. A semeadura foi realizada em 
23 de janeiro de 2014, com distribuição de 10 g m-2 de sementes 
da cultivar de rabanete Vip seleção especial, em sulcos de 2,0 
cm de profundidade, espaçados 20 cm entre si, deixando 5,0 
cm entre plantas, após o raleamento. O delineamento foi o de 
blocos ao acaso, com 4 repetições, em parcelas subdivididas, no 
esquema 2 x 6, sendo dois manejos de irrigação nas parcelas, 
e seis níveis de adubação nitrogenada em cobertura (0, 25, 50, 
75, 100 e 125 kg ha-1 de N, sendo a fonte ureia agrícola) nas 
subparcelas. Os manejos consistiram de: irrigação uma vez por 
dia (de manhã, 06:15 - 07:15 h); e duas vezes por dia (manhã 
e tarde, 06:15 - 07:15 h e 17:30- 18:30 h), fazendo a reposição 
da água perdida por evapotranspiração, elevando a umidade 
do solo à capacidade de campo. A evapotranspiração foi 
obtida através de pesagem de vasos com plantas de rabanete. 
A colheita foi realizada aos 30 dias após a semeadura. O maior 
número de folhas por planta, comprimento de folha (cm), 
massa fresca de raízes e de folhas (g planta-1) foram obtidos ao 
irrigar a cultura do rabanete apenas de manhã. O diâmetro 
de raízes de rabanete apresentou resposta linear nas parcelas 
irrigadas de manhã e, quadrático, nas parcelas irrigadas de 
manhã e à tarde, possivelmente devido à maior lixiviação de 
N neste manejo, em razão das chuvas em janeiro e fevereiro 
serem mais concentradas à tarde e à noite. No nível de 125 kg 
ha-1 de N, a produtividade total de rabanete (5429,7 kg ha-1) foi 
62,7% maior que na testemunha (3335,9 kg ha-1), enquanto a 
produtividade comercial (3343,7 kg ha-1) foi 150,3% maior do 
que no tratamento sem aplicação de N em cobertura.

Palavras-chave: Nitrogênio, Manejo de irrigação, Raphanus 
sativus L.
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VAZÃO E RENDIMENTO DE CARNEIROS 
HIDRÁULICOS, EM FUNÇÃO DE 

VOLUMES E DIFERENTES INSTALAÇÕES 
DE CAMPÂNULA, DE GARRAFA PET E 

DE TUBO DE PVC

Coordenador: César Antônio da Silva

Equipe executora: César Antônio da Silva; Railson Moreira 
Santos; Macks Alexandre Araújo Luz

Imagens: 

Área do Conhecimento: Engenharia Agrícola / Hidráulica

Período de execução: setembro a dezembro 2013

Informações do Edital: 62/2013 PROPES IFMT
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Síntese do Projeto: O carneiro hidráulico alternativo é 
uma bomba d’água construída com peças de PVC e garrafa 
PET. O seu funcionamento depende da energia potencial 
de uma queda d’água, para recolocá-la a maiores alturas. 
O acionamento baseia-se no “golpe de aríete”, uma onda 
de sobrepressão quando o escoamento é bruscamente 
interrompido bruscamente. Com base nisso, o objetivo deste 
trabalho foi avaliar a vazão, rendimento e potência do carneiro 
hidráulico em seis alturas de recalque (2,0; 2,8; 3,6; 4,4; 5,2 e 
6,0) e nove diferentes tipos de campânulas. As campânulas 
foram constituídas de garrafa PET (única e dupla) de 0,5; 1,5 
L; 2,0 e 2,5 L, e tubo PVC de 50 cm com capa soldável na 
extremidade. Verificou-se que a vazão de água recalcada é 
função da altura de bombeamento (H) e das dimensões da 
campânula. Campânulas de menor volume proporcionaram 
maior vazão, rendimento e potência do carneiro hidráulico, em 
razão da maior compressão do ar. A utilização de campânula 
com duas garrafas PET de 0,5 L, e altura (h) de queda d’água 
de 1,35 m, é capaz de bombear 1233 L dia-1, a uma altura de 
6,0 m. O rendimento do carneiro depende da relação H/h, da 
vazão de alimentação e, sobretudo, da regulagem da mola.

Palavras-chave: Bomba hidráulica, Energia potencial, Golpe 
de aríete, Sustentabilidade.
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EFICÁCIA DO HERBICIDA 
GLYPHOSATE COM ADJUVANTES 

EM DESSECAÇÃO DE BRACHIARIA 
BRIZANTHA CV. MARANDU VISANDO 
REDUÇÃO DE DOSES EMPREGADAS E 

MENOR IMPACTO AMBIENTAL

Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: Edivan de Sousa Gonçalves, Jeiel de 
Moura Soares Junior, Acassio Esdras Rodrigues de Souza, 
Elton Sodré Fernandes.

Imagem:

Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execução: 01/03/2013 a 31/01/2014

Informações do Edital: Nº 009/2013 PROPES/IFMT - PIBIC 
EM CNPq/IFMT
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Síntese do Projeto: A agricultura mundial tem evoluído 
continuamente no sentido de desenvolver sistemas de produção 
sustentáveis econômica e ambientalmente. Para tanto, deve-se 
atentar para técnicas que envolvam o menor revolvimento do 
solo, menor uso de agroquímicos. Frequentemente, os sistemas 
de produção conservacionistas estão fundamentados na 
aplicação de herbicidas não-seletivos, com amplo espectro de 
controle, em área total para dessecação. Na tentativa de elevar 
a eficácia destes sobre a cobertura vegetal e tentar reduzir 
as doses empregadas, acelerar a senescência, bem como a 
penetração cuticular e absorção celular da molécula, diversas 
substâncias têm sido adicionadas à calda de pulverização, 
contudo, nem sempre se tem dados sobre o comportamento 
destes para cada região. Diante disso, o objetivo geral deste 
trabalho é de avaliar diferentes aspectos da dessecação 
da cobertura vegetal com o herbicida glyphosate quando 
influenciada pela adição de uréia, sulfato de amônio e óleos 
emulsionáveis à calda de pulverização, incluindo a análise 
de diferentes doses, no controle de Brachiaria brizantha cv. 
Marandu. Nesse sentido, busca-se verificar qual manejo de 
dessecação da pastagem que propicie melhores resultados de 
controle da capineira na região do Baixo Araguaia, por meio 
da avaliação do controle percentual das plantas daninhas aos 
7, 14, 21 e 28 dias após a aplicação (DAA) dos tratamentos, 
massa fresca e seca aos 28 DAA.

Palavras-chave: Sustentabilidade, Impacto ambiental de 
herbicidas, Tecnologia de aplicação, Desenvolvimento 
sustentável.

Depoimento: “Nas condições em que o estudo foi conduzido, 
o objetivo geral deste trabalho foi alcançado. Foram avaliados 
os diferentes aspectos da dessecação da cobertura vegetal 
com o herbicida glyphosate quando influenciada pela adição 
de ureia, sulfato de amônio e óleos emulsionáveis à calda 
de pulverização, incluindo a análise de diferentes doses, no 
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controle de Brachiaria brizantha cv. Marandu. De modo 
geral, a adição de quaisquer produtos à calda de pulverização, 
bem como doses de herbicida acima da recomendada pela 
bula não surtiram efeitos estatisticamente significativos, de 
modo que tais práticas não conferem vantagem prática em sua 
adoção. Foram observadas dificuldades na falta de insumos 
no campus, contudo, as dificuldades foram contornadas com 
os recursos disponíveis, e os objetivos alcançados de forma 
satisfatória” (Elizeu Luiz Brachtvogel).
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REDUÇÃO DE DOSES E IMPACTO 
AMBIENTAL DO HERBICIDA 

GLYPHOSATE EM DESSECAÇÃO DE 
BRACHIARIA BRIZANTHA POR MEIO 

DA ADIÇÃO DE ADJUVANTES

Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: André Luis Sodré Fernandes

Imagem:

Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execução: 01/08/2013 a 31/07/2014

Informações do Edital: 034/2013 PROPES/IFMT - PIBIC 
CNPq/FAPEMAT/IFMT
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Síntese do Projeto: A agricultura mundial tem evoluído 
continuamente no sentido de desenvolver sistemas de produção 
sustentáveis econômica e ambientalmente. Para tanto, deve-se 
atentar para técnicas que envolvam o menor revolvimento do 
solo, menor uso de agroquímicos. Frequentemente, os sistemas 
de produção conservacionistas estão fundamentados na 
aplicação de herbicidas não-seletivos, com amplo espectro de 
controle, em área total para dessecação. Na tentativa de elevar 
a eficácia destes sobre a cobertura vegetal e tentar reduzir 
as doses empregadas, acelerar a senescência, bem como a 
penetração cuticular e absorção celular da molécula, diversas 
substâncias têm sido adicionadas à calda de pulverização, 
contudo, nem sempre se tem dados sobre o comportamento 
destes para cada região. Diante disso, o objetivo geral deste 
trabalho é de avaliar diferentes aspectos da dessecação 
da cobertura vegetal com o herbicida glyphosate quando 
influenciada pela adição de ureia, sulfato de amônio e óleos 
emulsionáveis à calda de pulverização, incluindo a análise 
de diferentes doses, no controle de Brachiaria brizantha cv. 
Marandu. Nesse sentido, busca-se verificar qual manejo de 
dessecação da pastagem que propicie melhores resultados de 
controle da capineira na região do Baixo Araguaia, por meio 
da avaliação do controle percentual das plantas daninhas aos 
7, 14, 21 e 28 dias após a aplicação (DAA) dos tratamentos, 
massa fresca e seca aos 28 DAA.

Palavras-chave: Sustentabilidade, Impacto ambiental de 
herbicidas, Tecnologia de aplicação, Desenvolvimento 
sustentável.

Depoimento: “Nas condições em que o estudo foi conduzido, 
o objetivo geral deste trabalho foi alcançado. Foram avaliados 
os diferentes aspectos da dessecação da cobertura vegetal 
com o herbicida glyphosate quando influenciada pela adição 
de ureia, sulfato de amônio e óleos emulsionáveis à calda 
de pulverização, incluindo a análise de diferentes doses, no 
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controle de Brachiaria brizantha cv. Marandu. De modo 
geral, a adição de quaisquer produtos à calda de pulverização, 
bem como doses de herbicida acima da recomendada pela 
bula não surtiram efeitos estatisticamente significativos, de 
modo que tais práticas não conferem vantagem prática em sua 
adoção. Foram observadas dificuldades na falta de insumos 
no campus, contudo, as dificuldades foram contornadas com 
os recursos disponíveis, e os objetivos alcançados de forma 
satisfatória” (Elizeu Luiz Brachtvogel).
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RESPOSTA DO ARROZ DE TERRAS ALTAS 
A NÍVEIS DE SATURAÇÃO POR BASES 
E PERÍODO DE INCORPORAÇÃO DO 

CORRETIVO

Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: Jefferson David Da Silva Milhomem, 
Ailton Diego Rodrigues De Souza.

Imagem:

Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execução: 15/08/2013 a 15/02/2014

Informações do Edital: 003/2013 PROPES/IFMT
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Síntese do Projeto: A exploração pecuária com sistemas de 
pastejo intensivo na região do Baixo Araguaia, onde está 
situado o IFMT campus Confresa, ainda tem sido o meio 
de produção predominante. Nesse sistema, em sua grande 
maioria, não se faz correção do solo, reposição nutricional 
ou qualquer outro método que promova recuperação dessas 
pastagens, de tal modo que a produtividade vem diminuindo 
a cada ano. Assim sendo, a recuperação desse sistema via 
recuperação de pastagens com implantação de culturas, 
como o caso do arroz, é uma alternativa para contornar o 
problema proporcionando retorno rápido do investimento. 
Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo 
avaliar a resposta da cultura do arroz BRS Sertaneja, quando 
submetida a diferentes elevações da saturação por base e 
tempo de incubação, obtendo dados que possam demonstrar 
os níveis de elevação da saturação do solo ideal para uma 
alta produtividade da cultura, gerando dados que podem 
dar suporte à produção da cultura, que é uma das principais 
alternativas em rotação com pastagens degradadas, visando 
compensação dos gastos na reforma das mesmas.

Palavras-chave: Saturação por base, Arroz de terras altas, 
Custo benefício.

Depoimento: “Nas condições em que o estudo foi conduzido, 
o objetivo geral deste trabalho foi alcançado. Foram avaliados 
os diferentes aspectos das período de incorporação do 
corretivo de solo, e os níveis de saturação por bases não 
influenciaram o desenvolvimento e produtividade da cultura 
do arroz. De modo geral, a adição de doses mais elevadas de 
calcário acima da recomendada oficialmente não surtiu efeitos 
estatisticamente significativos, de modo que tais práticas não 
conferem vantagem prática em sua adoção. Foram observadas 
dificuldades na falta de insumos no campus, contudo, as 
dificuldades foram contornadas com os recursos disponíveis, 
e os objetivos alcançados de forma satisfatória” (Elizeu Luiz 
Brachtvogel).
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VIOLÊNCIA NA ESCOLA: NÃO PRATIQUE 
ESSA IDEIA

Coordenadora: Aldemira Ferreira da Silva

Equipe executora: Wacila Arruda Soares 

Imagem:

Área do Conhecimento: Educação em Direitos Humanos

Período de execução: 15/ 11/13 a 30/10/2014

Informações do Edital: 075/2013 RTR/PROPES/PROIC/
IFMT

Síntese do Projeto: Este projeto foi executado através de 
práticas pedagógicas no ambiente escolar do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, 
campus Confresa com o objetivo promover uma reflexão 



114

PERSONALIDADES DAS CIÊNCIAS NATURAIS:  

sobre as ações de violências entre os jovens e adolescentes, 
em especial o bullying ocorridas no ambiente escolar para 
despertar nos alunos à sensibilidade e o respeito com os 
colegas de escola. Foram desenvolvidas práticas como rodas 
de conversas nas turmas do Ensino Médio, campanhas 
contra as diferentes formas de violência e, frequentemente, 
a publicação de informações sobre o assunto em um mural 
informativo no espaço coletivo do campus, além da criação 
de um grupo de apoio ao combate contra todas as formas 
de violência no ambiente educacional. Com este projeto se 
buscou proporcionar no ambiente escolar um espaço de 
diálogo e ações voltadas para o combate à violência entre os 
jovens e adolescentes, em especial o bullying, promovendo 
uma transformação nas ações dos discentes que se envolvem 
em agressões no ambiente educacional. Assim, o mesmo teve 
como objetivo geral promover uma reflexão sobre as ações 
de violências entre os jovens e adolescentes, em especial o 
bullying ocorridas no espaço escolar para despertar os alunos 
à sensibilidade e o respeito com os colegas.

Palavras chave: Violência na escola, Diálogo, Transformação.

Depoimento: “Este projeto foi demandado devido ao contexto 
vivenciado no campus de agressões verbal e por vezes até 
agressões físicas entre diferentes segmentos existentes” 
(Aldemira Ferreira da Silva).
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APROVEITAMENTO INTEGRAL: 
PRODUÇÃO DE DOCES E GELEIAS DA 

CASCA DA MANGA

Coordenador: Flavio Santos Silva

Equipe executora: Laylanne Da Silva Santos

Imagens:
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Área do Conhecimento: Tecnologia de Alimentos

Período de execução: 08/2013 a 02/2014

Informações do Edital: EDITAL PROIC – IFMT - CFS Nº 
02/2013

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a produção 
de doce em pasta e geleia da casca da manga, que por sua vez 
eram jogadas fora depois de descascadas e avaliação de suas 
características Físico Químicas, e sensoriais. Este trabalho foi 
desenvolvido dentro das dependências dos laboratórios do 
IFMT campus Confresa, onde realizou-se todas as análises 
e testes necessários. Foram realizadas 4 (quatro) formulações 
para o doce em pasta e geleia, contendo as seguintes 
porcentagens de casca de manga, 10%, 25%, 50%, 75% em 
substituição à polpa de manga. Primeiramente foi adquirida 
a matéria-prima, que na região é encontrada facilmente 
no município de Confresa - MT. Nos procedimentos da 
produção do doce em pasta e geleia foram feitos todos os 
processos de higienização necessários em seguida iniciou-se 
os processos com a retirada da casca e depois trituradas em 
um liquidificador industrial e depois passada no refinado com 
peneiras de 1,5 mm, e posteriormente foi feita a retirada da 
polpa totalizando 4,5 kg de polpa, utilizando o despolpador 
de frutas do laboratório de tecnologia de alimentos do IFMT – 
Campus Confresa. Foram realizadas análises físico-química 
para determinar o teor de sólidos solúveis (°Brix) e pH e 
posteriormente foram acondicionados sob refrigeração nas 
geladeiras do laboratório até ser processado o doce. Foi aplicado 
o teste sensorial de aceitação, utilizando 30 provadores não 
treinados. Para os resultados das análises sensoriais dos doces 
foram calculados o Índice de Aceitabilidade (I.A.) com o teste 
sensorial de intenção de compra. Nos testes físico-químicos 
obteve os valores de pH e de °Brix nos valores 3,9 para doce 
em pasta e 3,9 e 3,6 para geleia, e 0Brix 65,6 para doce em pasta 
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e 68,5 para geleia. O pH da fruta foi ácido, tendo uma ótima 
característica para fabricação de doces e geleia, e um teor de 
°Brix agradável sendo considerável viável para a fabricação 
dos doces em pasta e geleia. A amostra com 10% da casca 
em substituição à polpa de manga não teve uma aceitação no 
mercado consumidor, sendo um produto considerável inviável 
para a comercialização em grandes escalas, já a amostra de 
com 75% de polpa obteve um bom resultado, pois ultrapassa 
o nível de aprovação de 70% estabelecido por DUTCOSKY 
(1996), comprovando que o doce em pasta e a geleia tem como 
fazer um aproveitamento integral da fruta, diminuindo os 
resíduos da manga em uma porcentagem alta. Os resultados 
obtidos nos permitem observar que o doce em pasta da 
casca da manga e a geleia em várias concentrações foram 
bem aceitas pelos provadores o índice de aceitação de três 
amostras obtiveram resultados superiores a 70 %. Contudo o 
produto mostrou-se uma ótima característica físico química 
e sensorial, atendendo as exigências do mercado consumidor, 
além de fazer o reaproveitamento integral das mangas, 
evitando que as cascas das frutas fossem jogadas no lixo. 
Com isso podemos inserir esse produto como complemento 
da alimentação humana suprindo as necessidades fisiológicas 
e nutricionais do nosso organismo.

Palavras-chave: Manga, Doce, Tecnologia, Sensorial.

Depoimento: “Participar desse projeto teve várias 
contribuições positivas. No seu desenvolvimento ele pôde 
nos mostrar o quão poderia impactar de forma significativa 
a nossa região, proporcionando menos desperdícios, 
valorizando os frutos, agregando renda às famílias dos 
pequenos produtores , além de proporcionar mais saúde e 
qualidade de vida, pois quando consumimos frutos nativos 
eles apresentam menos produtos químicos inseridos, além 
da sua composição nutricional ser muito melhor comparada 
a frutos não sazonais. Contudo, enfatizo o quão agregador 
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ele pôde ser, ou seja, para valorização da economia, para a 
exaltação da nossa riqueza regional, para os aspectos sociais 
e ambientais, além de contribuir de forma positiva para a 
saúde dos povos da nossa região, pela sua boa composição 
nutricional. Enfim, aproveito para dizer que o meu coração é 
imensamente grato por fazer parte dessa história tão linda e por 
poder ter contribuído de forma positiva. Além disso, também 
quero deixar minha enorme gratidão ao professor Flávio por 
ser esse professor/ orientador dedicado, empenhado e que 
instiga os seus alunos a buscar o conhecimento como forma 
de crescimento pessoal e profissional, que contribui com sua 
humildade e seu coração enorme por um mudo melhor, com 
mais igualdade e equidade” (Laylanne da Silva Santos).
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MAPEAMENTO DE POÇOS E FOSSAS 
NEGRAS NO MUNICÍPIO DE CONFRESA 

FERRAMENTA PARA ESTUDO, 
MONITORAMENTO E PREVENÇÃO DE 
DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA

Coordenador: Anderson Plattini do Nascimento Eickhoff

Equipe executora: Edinaldo Trindade Gonçalves dos Santos 
e Lunara Lanna Lima

Informações do Edital: Edital PROIC IFMT 002/ 2013

Síntese do projeto:  Nesse momento de expansão e 
crescimento da cidade em consonância com a existência 
de sistema público de captação, tratamento e distribuição 
de água eficiente Universal dentro de Confresa se torna 
imprescindível identificar, catalogar e mapear possíveis 
fontes de contaminação e de vulnerabilidade das águas 
subterrâneas, principal fonte de abastecimento local.  Devido 
ao fato de que o município não é contemplado com rede de 
captação de esgoto e que, na maioria absoluta das residências 
existem fossas negras utilizadas para disposição de dejetos, 
aliada a falta de rede pública de distribuição de água, acredita-
se ser de fundamental importância um banco de dados com 
identificação e situação dos empreendimentos, bem como 
estudos acerca da qualidade da água consumida. Todavia o 
mapeamento completo só se dá, se houver o conhecimento 
dos pontos de fragilidade a que a água subterrânea acaba 
por se fazer exposta devido às atividades humanas. Por isso, 
intencionou-se a catalogação e mapeamento completo dos 
poços e fossas negras, através de coletas das coordenadas 
geográficas e confecção de mapas temáticos, da zona urbana 
do município, a fim de que se construirmos um banco de 
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dados preciso e de livre acesso acadêmico e público. Contudo, 
produziu-se um catálogo com informações acerca do uso e 
exploração das águas subterrâneas no município de Confresa 
bem como a confecção de mapas temáticos acerca do número, 
condições e situação dos poços utilizados para abastecimento 
Urbano e também com apontamentos de possíveis fontes de 
contaminação.

 Palavras-chave: Poço, Fossa, Catálogo, Mapeamento, 
Contaminação.
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DESENVOLVIMENTO RURAL 
SUSTENTÁVEL: COMPARATIVO DE 
PRODUTIVIDADE DE HORTALIÇA 

EM UM SISTEMA CONVENCIONAL E 
AGROECOLÓGICO EM CONFRESA-MT

Coordenador: Ney de Freitas Marinho

Informações do Edital: Edital PROIC IFMT 002/2013

Síntese do projeto:  A produção de hortaliças vem 
despontando no Baixo Araguaia como uma fonte de renda da 
Agricultura Familiar e aparece na região sobre dois processos 
de cultivo: orgânica e ou agroecológica e convencional. A 
comparação entre esses dois sistemas produtivos permite 
analisar parâmetros de produtividade e qualidade e que 
são indicativos de Novos Rumos para os agricultores no 
município de Confresa, Mato Grosso. Esse trabalho teve o 
objetivo de analisar as vantagens levando em consideração 
a produtividade e qualidade de hortaliças em dois sistemas 
de produção e fazer uma avaliação do desempenho das 
hortaliças em sistema convencional e agroecológico. O 
mesmo foi implantado em uma propriedade próxima ao 
IFMT dispondo de infraestrutura adequada de irrigação e boa 
disponibilidade de água. A horta agroecológica é um tipo de 
plantio que utiliza fertilizantes agroecológicos para o cultivo 
de hortaliças, controle de pragas com produtos isentos de 
agrotóxicos e permite o aproveitamento máximo da água e da 
terra, com menor custo de produção que o plantio tradicional, 
melhor as características organolépticas do produto além de 
possibilitar o desenvolvimento desta prática em áreas bem 
pequenas (Azevedo 2011.) Na construção de uma horta o 
mais importante a ser considerado é a diversidade do cultivo 
e a qualidade dos produtos, não o seu tamanho. A horta 
convencional é um tipo de plantio que visa maior número de 
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produtividade em questão de volume dos alimentos. O projeto 
foi realizado em uma área próxima ao Instituto Federal de 
aproximadamente 2 Km. A área cultivada foi de 300 m² para 
cada sistema de produção, separadas por barreiras vivas e 
receberam tratamentos de fornecimento de água e controle 
de plantas daninhas. Os resultados evidenciaram a integração 
com a comunidade, práticas de educação ambiental e 
alimentação saudável.

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável, Hortaliça 
convencional, Hortaliças agroecológicas.
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COMPARATIVOS DE PRODUTIVIDADE 
DA CEBOLA EM DIFERENTES SISTEMAS 

DE IRRIGAÇÃO EM CONFRESA-MT

Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: Heberth Henrique Nogueira Silva e 
Manassés Barbosa dos Santos

Informações do Edital: Edital 02/2013

Síntese do projeto: No Brasil, a cebola é considerada a terceira 
hortaliça mais importante, em termos de Valor Econômico 
(Souza e Rezende 2002). É uma hortaliça sensível ao déficit 
hídrico necessitando de boa disponibilidade de água no solo e 
irrigações frequentes para o seu bom desenvolvimento. Por isso 
o manejo correto da irrigação se torna indispensável, uma vez 
que pode ser ajustado às condições momentâneas da cultura. 
Utilizando-se a tensão da água no solo para o manejo, vê-se 
que a irrigação deve ser realizada toda vez em que atenção 
atinge determinado valor crítico que não afeta o desempenho 
da cultura. Esse projeto teve como objetivo comparar dois 
processos de irrigação, sendo um por gotejamento e outro 
por aspersão de analisando os parâmetros de produtividade e 
qualidade em Confresa Mato Grosso. Esse projeto foi realizado 
em uma horta onde já estava sendo desenvolvido o projeto 
de desenvolvimento Rural sustentável, a área do experimento 
recebeu os mesmos tratamentos fornecidos de água e controle 
de plantas daninhas. Foi realizado a escolha da disposição dos 
Canteiros o preparo dos mesmos e os produtos fitossanitários 
como fungicidas, inseticidas e bactericidas, o projeto teve 
duração de seis meses. A aspersão foi ligada durante os 
períodos matutino e vespertino por aproximadamente 1:30 
em cada período. O gotejamento também foi ligado no mesmo 
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período com mais com uma maior duração, aproximando-se 
de 2:30 por período. O experimento foi montado em blocos 
inteiramente ao acaso, utilizando-se três repetições. No 
primeiro bloco foi aplicado o tratamento convencional com 
NPK nas doses 0, 50 100 e 200 G/ M2 Em duas épocas do ano, 
período seco e chuvoso no bloco 2 foi aplicado o tratamento 
com adubação orgânica com utilização de esterco bovino 
curtido nas doses 0, 1, 5 e 10 kg/ M2 Em duas épocas do ano 
período seco e chuvoso.  Como procedimentos estatísticos 
foi realizada a análise de variância, utilizando-se o teste de T 
(Tukey) a 5% de probabilidade. 

Palavras-chave: Produção de cebola, Sistemas de irrigação, 
campus Confresa.
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PREPARO DE FORMULAÇÕES 
LIPOSSOMAIS CONTENDO 

ANTIOXIDANTES PARA POTENCIAL 
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 
TECNOLÓGICOS NO COMBATE AO 

ESTRESSE OXIDATIVO

Coordenador: Bruno Pereira Garcês

Equipe executora: Jaqueline Donin Noleto, Franci Júnior 
Gomes da Silva e Nathália Gabrielly de Souza Batista

Síntese do Projeto: O estresse oxidativo atinge células 
do corpo devido a uma gama de fatores como respiração 
inadequada insuficiência metabólica e também pela alta 
exposição de raios UV. esse estresse é causado devido a 
formação de espécies reativas de oxigênio (ERO) e nitrogênio 
(ERN), conhecidos como radicais livres que podem reagir 
com organelas celulares e até com a própria membrana 
podendo causar danos, certas patologias e até a morte 
da mesma. uma forma de combater esse estresse é com a 
utilização de antioxidantes. Antioxidantes são compostos 
com uma grande quantidade de elétrons que ajudam a 
proteger as células do ataque das espécies reativas de oxigênio. 
esses compostos são normalmente hidrofóbicos portanto 
precisa se utilizar um carregador para levar os mesmos para 
o corpo, tendo como principal exemplo os lipossomas que são 
vesículas de fosfolipídios capazes de encapsular e transportar 
drogas para o organismo. Esses lipossomos possuem uma 
alta permeabilidade cutânea conseguindo atingir camadas 
internas da pele, portanto podem ser ótima alternativa para 
entrega de drogas para a proteção da mesma. Nesse projeto 
o objetivo foi preparar formulações lipossomais contendo 
antioxidantes para o possível desenvolvimento de um produto 
tecnológico para o combate ao estresse oxidativo. Foram 
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objetivos também extrair antioxidante de produtos naturais, 
caracterizar os lipossomas através de métodos físico-químicos; 
desenvolver uma formulação comercial para o creme. Foram 
extraídos e parcialmente purificados antioxidantes naturais 
para o encapsulamento em lipossomas e o desenvolvimento 
do creme lipossomal natural.  Os extratos brutos foram 
preparados a partir da mistura de aproximadamente 15 g de 
material vegetal previamente seco e em temperatura ambiente 
com 100ml de EtO2. Os extratos permaneceram em repouso 
na ausência de luz por 7 dias e em seguida foram filtrados e 
armazenados. Os lipossomas foram preparados pelo método 
de injeção etanólica como descrito por Oliveira e colaboradores 
2015. 1000 uL de solução de fosfolipídios foram misturados 
com quantidades variáveis da solução dos antioxidantes em 
um microtubo. Em seguida foi retirada uma alíquota de 750 
uL desta solução resultante que foi colocada em uma seringa 
de insulina. A injeção foi realizada em 10 ml de solução Salina 
a uma velocidade aproximada de1-2uL.s-1. Após completa 
injeção os lipossomos foram dialisados para retirada de 
antioxidantes não encapsulados e solventes. Os lipossomas 
foram caracterizados através de análise físico-químicas de 
estabilidade, quantificação da taxa de encapsulamento e taxa 
de liberação. 

Palavras-chave: Lipossomas, Estresse oxidativo, 
Antioxidantes.
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O ENSINO DE TÉCNICAS AGRÍCOLAS NO 
CONTEXTO DA ALDEIA TAPIRAPÉ

Coordenador: Willian Silva De Paula

Equipe executora: Alexandre Altair Rempel e Deivis Savela 
Berte 

Informações do Edital: PROIC - IFMT Nº. 002/2013

Período de Execução: 2013 a 2014

Síntese do projeto: O projeto “Ensino de técnicas agrícolas 
no contexto da Aldeia Tapirapé’’ está em desenvolvimento 
com os alunos do curso de licenciatura em ciências agrícolas 
do IFMT Campus Confresa. O objetivo foi Levantar dados  
referentes às técnicas agrícolas trabalhadas na aldeia E na 
escola indígena estadual Tapi’itãwa Através das atividades 
práticas realizadas nas aulas de ciências e nas roças das 
famílias, Entrevistando professores e Anciãos e desenvolver 
ações para o resgate cultural e histórico de produção de 
alimento: O povo tapirapé tradicionalmente agricultor não 
encontra, hoje, As condições adequadas para desenvolver as 
atividades de lavoura como antes faziam, mesmo estando 
em urubu Branco, Terra demarcada e homologada. A 
situação se agrava, junta-se à escassez de caça e ao aumento 
da população, cerca de 895 pessoas vivendo em sete aldeias, 
desse número percebe-se que a maior parte da população é 
constituída por jovens e crianças. Os dados foram analisados 
e pela pesquisa qualitativa foi produzido um relatório final 
esse relatório foi um instrumento para compreender e 
buscar ações que desempenharam um papel de resgate e 
valorização da cultura do povo tapirapé e bem como explanou 
alternativas de produção, rentabilidade e subsistência através 
de seminários possibilitando assim a melhoria da qualidade 
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de vida da comunidade Pois existe uma grande preocupação 
por parte dos indígenas com relação às mudanças nos hábitos 
alimentares, com a recuperação ambiental, uma vez que o 
desmatamento atingiu proporções desastrosas, ameaçando 
Até mesmo nascentes; com o distanciamento dos jovens em 
relação ao trabalho agrícola que sempre garantiu à subsistência 
desse povo. Por outro lado, percebeu que novas técnicas 
agrícolas ambientais podiam ser implantadas com vistas a 
fontes alternativas de geração de renda na implantação das 
roças e outras atividades semelhantes e principalmente na 
recuperação de espécies cultivadas tradicionalmente pelos 
povos tapirapés, o que se justifica não somente tendo em 
vista a melhoria alimentar mas também a manutenção dos 
rituais pois existem alimentos próprios que são oferecidos nas 
diferentes cerimônias do ciclo virtual.

Palavras-chave: Tapirapé, Cultura, Ensino, Técnicas.

Depoimentos: “A minha experiência como aluno do IF e 
participante do projeto de pesquisa foi enriquecedora para 
minha formação, pois possibilitou-me de apresentá-lo como 
o “Case de Sucesso do IFMT campus Confresa” em um dos 
eventos de pesquisa da instituição, algo desafiador, mas com 
uma troca enorme de experiências e sobretudo aprendizado. 
Através desse trabalho, foi possível, ao mesmo tempo, ensinar 
e aprender e dessa forma conectarmos técnicas milenares 
de plantio às atividades agrícolas realizadas e ensinadas na 
academia” (Alexandre Rempel).
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RESPOSTA DA BRACHIARIA BRIZANTHA 
À ADUBAÇÃO NITROGENADA 

SOB VARIAÇÃO DOS ÍNDICES DE 
PLUVIOSIDADE MENSAL CONFRESA

Coordenador(a): Josemar Pedro Lorenzetti  

Equipe executora: Delmir Araújo dos Santos, Jefferson 
David da Silva Milomem, Fernando Antônio da Silva Lopes, 
Givanildo Sousa Gonçalves, César Antônio da Silva

Imagens: 

Área do Conhecimento: Agronomia / Forragicultura e 
Pastagens

Período de execução: De 01/08/2013 a 31/07/2014. Edital 
034/2013

Síntese do Projeto: A adubação e a disponibilidade de água no 
solo, proveniente de chuva ou irrigação, são fatores relevantes 
na produção de forragem. O nitrogênio (N) é o nutriente 
exigido em maior quantidade por espécies forrageiras, sendo o 
principal constituinte de proteínas, as quais estão diretamente 
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ligadas ao tamanho das folhas, desenvolvimento de perfilhos, 
tamanho de colmos, produção de matéria seca e qualidade de 
proteína bruta de pastagens. A absorção de nitrogênio, pelo 
sistema radicular das gramíneas, ocorre principalmente por 
fluxo de massa e é função da disponibilidade hídrica do solo. 
Em áreas não irrigadas, a disponibilidade hídrica depende, 
sobretudo, da precipitação pluvial e de sua distribuição ao 
longo do tempo. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar 
a produção de Brachiaria brizantha, cultivar Marandu, em 
função de adubação nitrogenada (doses de N) sob índices de 
pluviosidade mensal em Confresa, no período de janeiro a abril 
de 2013. A área experimental foi submetida à correção de acidez, 
utilizando calcário dolomítico de PRNT 88%. O experimento 
foi constituído de cinco tratamentos com quatro repetições, 
no delineamento em blocos ao acaso. Os tratamentos foram 
cinco doses de adubação nitrogenada: 0, 50, 100, 150 e 200 
kg ha-1 de N, sendo utilizada a ureia (45% de N). As parcelas 
experimentais eram retangulares, com dimensões de 5,0 m x 
4,0 m. Após a primeira adubação, em 05 de janeiro, a cada 30 
dias, a gramínea era colhida, em um quadrante de 1,0 m2 na 
parcela. Os dados pluviométricos eram coletados na estação 
meteorológica do IFMT Campus Confresa. Foram avaliados 
a altura do dossel (cm), produtividade de matéria verde (kg 
ha-1) e matéria seca (g m-2), no dia quinto dia dos meses de 
fevereiro, março e abril de 2013. A altura do dossel se diferiu 
significativamente, entre tratamentos, apenas na avaliação de 
abril, quando a B. brizantha atingiu altura máxima de 38,8 
cm, com aplicação de 200 kg ha-1 de N. Esta dose também 
proporcionou maior produtividade de matéria verde (de 4082,8 
e 4373,0 kg ha-1) e matéria seca (131,7 e 144,7 g m-2), nos meses de 
março e abril, respectivamente, valores estes não proporcionais 
à quantidade de chuva registrada no período. É provável que o 
excesso de chuvas (553,4 mm) no primeiro ciclo (05 de janeiro a 
05 de fevereiro), tenha ocasionado lixiviação de N, não havendo 
diferença significativa entre tratamentos, em relação aos meses 
posteriores.

Palavras-chave: Brachiaria brizantha cv. Marandu, Nitrogênio, 
Distribuição de chuvas, Matéria seca.
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PRODUTIVIDADE E CUSTO DE 
PRODUÇÃO DA BRACHIARIA 

BRIZANTHA CV. MARANDU EM 
RESPOSTA A UREIA NO MUNICÍPIO DE 

CONFRESA-MT

Coordenador: César Antônio da Silva

Equipe executora: Edilson de Sousa Gonçalves

Imagens: 

Área do Conhecimento: Agronomia / Forragicultura e 
Pastagens

Período de execução: dezembro 2012 a maio de 2013

Informações do Edital: 103/2012 PROIC - IFMT - CFS

Síntese do Projeto: Neste trabalho avaliou-se a produtividade 
e o custo de produção da Brachiaria brizantha cv. Marandu, 
na região do Norte Araguaia, em resposta à aplicação de 
nitrogênio. O experimento teve início em dezembro de 2012 
e foi concluído em maio de 2013, nas dependências do IFMT 
Campus Confresa. O experimento consistiu na aplicação 
de cinco doses de nitrogênio (0, 50, 100, 150 e 200 kg ha-1) 
com 4 repetições no delineamento em blocos ao acaso. As 
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doses foram parceladas em quatro vezes, com intervalo de 
30 dias entre as aplicações. O fertilizante utilizado foi a uréia 
agrícola (45% de N). Cada uma das 20 parcelas experimentais 
apresentavam uma área de 20 m2 (dimensões de 4 m x 5 m), 
totalizando 400 m2. Cada vez que a gramínea era cortada, 
sua altura era uniformizada em 20 cm, em antecedência 
à aplicação dos tratamentos. A adubação era distribuída 
a lanço, imediatamente após o corte do capim. O projeto 
avaliou a produtividade de forragem (kg ha-1), os custos de 
produção (R$ por tonelada de matéria seca) e a taxa de lotação 
de animais. A aplicação de 200 kg ha-1 de N proporcionou 
maior produção da forrageira, sendo a eficiência da adubação 
nitrogenada na produção da B. brizantha condicionada ao 
déficit ou excesso de chuva. O menor custo para produzir 
uma tonelada de matéria seca de B. brizantha cv. Marandu 
foi obtido no tratamento sem aplicação de N. À medida que 
acrescentou N ao solo (de 0 a 100 kg ha-1), a taxa de lotação de 
animais passou de 4,0 para 5,0 UA ha-1.

Palavras-chave: Fertilização, Brachiaria brizantha, Taxa de 
lotação animal, Custos.
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MORFOLOGIA E PRODUÇÃO DE 
CAPIM BRACHIARIA BRIZANTHA CV. 
MARANDU EM DIFERENTES ALTURAS 

E IDADES DE CORTE NA REGIÃO DO 
BAIXO ARAGUAIA.

Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: Herberth Henrique Nogueira Silva, Lukas 
Gomes Santiano.

Imagem:

Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execussão:  01/12/2012 a 30/03/2013

Informações do Edital: EDITAL PROIC – IFMT Nº 001/2012 
- PROIC/IFMT 
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Síntese do Projeto: A região do Baixo Araguaia tem como 
principal atividade econômica a pecuária de corte no sistema 
extensivo, e tem como principal forrageira a do gênero Brachiaria 
spp., e pouco se conhece sobre sua ecofisiologia e o processo 
de acúmulo de forragem. Além disso, a altura de resíduo e 
a intensidade de pastejo são manejadas inadequadamente 
na região do baixo Araguaia, pois na maioria das vezes os 
produtores pormovem o superpastejo e consequentemente 
a degradação, pois alturas de pastejo muito baixas não 
permitem uma rebrota satisfatória. Dada a importância do 
tema, a obtenção de dados comparativos de diferentes alturas 
de pastejo e períodos de descanso poderá trazer respostas no 
sentido de aumentar a produtividade de forragem por área 
com sustentabilidade a longo prazo. Por estes motivos, espera-
se com este experimento estabelecer uma relação entre altura 
de pastejo e período de descanso do capim Brachiaria brizatha 
cv. Marandu em que se obtenha maior produção de forragem, 
maximizando a renda dos produtores e promovendo o manejo 
que lhes permitam a prática de uma pecuária mais sustentável 
na região do Baixo Araguaia.

Palavras-chave: Pastagem, Recuperação de áreas degradadas, 
Desenvolvimento sustentável.

Depoimento: “Nas condições em que o estudo foi conduzido, 
as intensidades e as alturas de corte influenciaram o 
desenvolvimento e produtividade da pastagem. Foram 
observadas dificuldades na falta de estrutura do campus com 
relação à montagem do experimento, como por exemplo falta 
de maquinário apropriado para semeadura e tratamentos 
fitossanitários, ferramentaria em quantidade insuficiente 
(enxadas, pás, carrinho de mão), falta de insumos (adubos 
NPK, herbicidas e inseticidas) e de uma estufa para secagem 
de material vegetal, falta de embalagem para coleta de 
materiais. Contudo, as dificuldades foram contornadas com 
os recursos disponiveis, e os objetivos alcançados de forma 
satisfatória”(Elizeu Luiz Brachtvogel).
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EFEITOS DE LONGA DURAÇÃO DE 
NÍVEIS DE SATURAÇÃO POR BASES NA 
CULTURA DO MILHO EM SISTEMA DE 

INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA 
“SANTA FÉ” PARA RECUPERAÇÃO DE 

PASTAGENS DEGRADADAS

Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: Arismar Ribeiro Brito – Bolsista, Enaldo 
Soares Cabral – Servidor (Técnico Agropecuária)

Imagem(ns):

Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execussão: 01/08/2012 a 30/07/2013

Informações do Edital: EDITAL PROIC – IFMT Nº 042/2012 
- PROIC/IFMT 
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Síntese do Projeto: As propriedades agrícolas, em geral, 
necessitam de alternativas que possam intensificar o uso 
da terra e aumentar a sustentabilidade dos sistemas de 
produção, com melhoraria da renda. Entre as possibilidades 
de diversificação, encontra-se a integração lavoura-pecuária 
que integra as duas atividades com objetivos de maximizar 
racionalmente o uso da terra, da infra-estrutura e da mão- 
de-obra, diversificar e verticalizar a produção, minimizar 
custos, diluir os riscos e agregar valores aos produtos 
agropecuários, por meio dos recursos e benefícios que 
uma atividade proporciona à outra. Neste contexto, essa 
integração tem participado de forma ascendente, gerando 
sustentabilidade e divisas para o Brasil, de forma a propiciar 
recuperação de pastagens à baixo custo, uma vez que o lucro 
da cultura implantada propicia amortização de praticamente 
todo o custo da reforma da pastagem, proporcionando altas 
produtividade de carne e/ou leite com a melhoria da mesma.

Palavras-chave: Milho, Recuperação de áreas degradadas, 
Desenvolvimento sustentável.

Depoimento: “Nas condições em que o estudo foi conduzido, 
as formas de cultivo e os níveis de saturação por bases não 
influenciaram o desenvolvimento e produtividade da cultura 
do milho. Foram observadas dificuldades na falta de estrutura 
do campus com relação à montagem do experimento, como 
por exemplo falta de maquinário apropriado para semeadura 
e tratamentos fitossanitários, ferramentaria em quantidade 
insuficiente (enxadas, pás, carrinho de mão), falta de insumos 
(adubos NPK, herbicidas e inseticidas) e de uma estufa para 
secagem de material vegetal, falta de embalagem para coleta 
de materiais. Contudo, as dificuldades foram contornadas 
com os recursos disponiveis, e os objetivos alcançados de 
forma satisfatória” (Elizeu Luiz Brachtvogel).
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PRODUÇÃO DE FORRAGEM DE 
CAPIM BRACHIARIA BRIZANTHA CV. 

MARANDU SUBMETIDO A DIFERENTES 
ALTURAS E IDADES DE CORTE NA 

REGIÃO DO BAIXO ARAGUAIA

Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: Henildo de Souza Pereira

Imagem:

Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execussão: 01/08/2012 a 30/07/2013

Informações do Edital: EDITAL PROIC – IFMT Nº 042/2012 
- PROIC/IFMT
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Síntese do Projeto: A região do Baixo Araguaia tem como 
principal atividade econômica a pecuária de corte no sistema 
extensivo, e tem como principal forrageira a do gênero 
Brachiaria spp., e pouco se conhece sobre sua ecofisiologia 
e o processo de acúmulo de forragem. Além disso, a 
altura de resíduo e a intensidade de pastejo são manejadas 
inadequadamente na região do baixo Araguaia, pois na 
maioria das vezes os produtores pormovem o superpastejo 
e consequentemente a degradação, pois alturas de pastejo 
muito baixas não permitem uma rebrota satisfatória. Dada a 
importância do tema, a obtenção de dados comparativos de 
diferentes alturas de pastejo e períodos de descanso poderá 
trazer respostas no sentido de aumentar a produtividade de 
forragem por área com sustentabilidade a longo prazo. Por 
estes motivos, espera-se com este experimento estabelecer 
uma relação entre altura de pastejo e período de descanso do 
capim Brachiaria brizatha cv. Marandu em que se obtenha 
maior produção de forragem, maximizando a renda dos 
produtores e promovendo o manejo que lhes permitam a 
prática de uma pecuária mais sustentável na região do Baixo 
Araguaia.

Palavras-chave: Pastagem, Recuperação de áreas degradadas, 
Desenvolvimento sustentável.

Depoimento: “Nas condições em que o estudo foi conduzido, 
as intensidades e as alturas de corte influenciaram o 
desenvolvimento e produtividade da pastagem. Foram 
observadas dificuldades na falta de estrutura do campus com 
relação à montagem do experimento, como por exemplo falta 
de maquinário apropriado para semeadura e tratamentos 
fitossanitários, ferramentaria em quantidade insuficiente 
(enxadas, pás, carrinho de mão), falta de insumos (adubos 
NPK, herbicidas e inseticidas) e de uma estufa para secagem de 
material vegetal, falta de embalagem para coleta de materiais. 
Contudo, as dificuldades foram contornadas com os recursos 
disponiveis, e os objetivos alcançados de forma satisfatória” 
(Elizeu Luiz Brachtvogel).
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ELABORAÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA 
FERMENTADA ENRIQUECIDA COM 

FARINHA DA SEMENTE E POLPA DE JACA 
(Artocarpus heterophyllus l.)

Coordenador: Leandro Alves Lacerda

Equipe executora: Bruno Debona Piovezan Salazar e Tiago 
Debona

Imagens:

Área do Conhecimento: Desenvolvimento de produtos
 
Período de execução: 05/09/2013 a 29/11/2013
 
Informações do Edital: Edital PROPES/IFMT 062/2013

 Síntese do Projeto: O principal subproduto das indústrias de 
laticínios, o soro, é obtido da fabricação de queijos. Devido ao 
incremento do consumo de queijos, esse subproduto vem sendo 
gerado em maiores quantidades, porém sem aproveitamento 
alimentício, sendo problema o seu descarte em excesso como 
efluente. A jaca é um fruto disseminado por vasto território 
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brasileiro, consumida in natura, aproveitando-se apenas a 
polpa do fruto, refletindo em perdas para o produtor, pois o 
aproveitamento é parcial. No presente trabalho objetivou-se 
a elaboração da bebida láctea fermentada enriquecida com 
a farinha da semente e polpa da jaca. Foi produzida bebida 
láctea fermentada com 70% de soro, 30% de leite integral, 10% 
de açúcar, 2% de estabilizante, 2% de cultura láctea termofílica 
(Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus), 6% de 
polpa de jaca e 1% de farinha da semente de jaca. A bebida 
foi avaliada por análise sensorial e intenção de compra. Após 
os testes, observou-se que a bebida láctea fermentada de 
jaca teve uma aceitação de 54% na escala hedônica de nove 
pontos, entre os termos hedônicos, gostei muitíssimo e gostei 
muito, 40% entre gostei moderadamente e gostei ligeiramente 
e 2% para os pontos não gostei nem desgostei, desgostei 
ligeiramente e desgostei muito. A intenção de compra 
dos provadores, apresentou índice satisfatório, com 74% 
respondendo que certamente comprariam e possivelmente 
comprariam o produto, 20% talvez comprariam e talvez não 
comprariam, 2% não comprariam e 4 % certamente não 
comprariam. Isso demonstra um elevado índice de aceitação 
do produto, evidenciando que o incremento da farinha da 
semente e polpa de jaca à bebida láctea fermentada é viável 
para comercialização, pois além de apresentar uma tecnologia 
de processamento de baixo custo, favorece o aproveitamento 
tecnológico do soro proveniente da fabricação de queijos e 
apresenta uma nova proposta para melhor aproveitamento e 
consumo da jaca.
 
Palavras-chave: Soro, Queijo, Cultura lática, Aproveitamento.
 
Depoimento: “Foi possível identificar como positivo a 
possibilidade de desenvolver um produto que fosse capaz de 
gerar um maior aproveitamento da polpa e semente da jaca. 
Proporcionar uma alimentação saudável para as pessoas. 
Aumentar o valor nutritivo de um produto já conhecido no 
mercado, no caso da bebida láctea. Assim como, disponibilizar 
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uma nova forma de consumo da polpa e semente da jaca. 
Além desses pontos específicos, a participação no projeto foi 
de grande contribuição para a construção de conhecimentos 
acerca do processamento de alimentos e das diversas 
possibilidades de aproveitamento de alimentos” (Leandro 
Alves Lacerda).
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CRENÇAS E ATITUDES LINGUÍSTICAS 
SOBRE A LÍNGUA TAPIRAPÉ E A 

PRESENÇA DE SEUS FALANTES NAS 
REPARTIÇÕES PÚBLICAS DE CONFRESA
 
Coordenador: Aguinaldo Pereira
 
Equipe executora: Aguinaldo Pereira e Natália Martins da 
Silva 

Área do Conhecimento: Linguística

 Período de execução: 2013/2014

Síntese do Projeto: O trabalho buscou apontar para alguns 
modos de estigmatização linguística acerca do povo indígena 
tapirapé, assim como são perpassadas algumas crenças 
pelas atitudes de moradores locais, e como o contato entre 
o português e o tapirapé encontrava-se naquele momento. 
Como se sabe, a ideologia é perpassada/materializada pela 
língua, lugar em que realizamos nossa investigação, através 
de entrevistas, amparados pelo método-teórico-analítico das 
atitudes linguísticas (Lambert, 1975), bem como a noção de 
estereótipos de Labov (2008). O preconceito com as minorias 
tais como a de que “os indígenas são preguiçosos”, “têm mais 
terras do que precisam”, entre outras, foram cristalizados 
ao longo da história brasileira, e colocou os indígenas num 
lugar de estrangeiros em suas próprias terras. Essa posição 
dada pelos dominadores não indígenas repercutiu a ponto de 
inculcar em boa parte das pessoas um olhar estigmatizado 
sobre o indígena. Nesse contexto, pesquisou-se no âmbito 
das atitudes sociolinguísticas a relação entre os diferentes 
sujeitos entre essa fronteira linguística e sociocultural. Com 
o intuito de aclarar as atitudes dos moradores de Confresa 
acerca dos tapirapés, buscando compreender através de 
entrevistas quais as crenças e opiniões acerca dos “vizinhos” 
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e seus comportamentos, para entender como as questões 
linguísticas eram vistas por eles, aplicamos um questionário 
com seis questões, todas voltadas para a forma como estes 
moradores viam os indígenas. Além do questionário, usamos 
como meio de coleta a gravação de depoimentos dos mesmos 
entrevistados, as quais foram transcritas posteriormente. Ao 
pouco que foi possível buscar durante o processo de pesquisa/
entrevistas a respeito das atitudes dos moradores de Confresa 
em relação às impressões que estes têm sobre o uso da língua 
tapirapé nas repartições públicas da cidade, pode-se assegurar 
que a maioria das pessoas entrevistadas, o que pode servir de 
amostragem de um coletivo, respeitam e apoiam a diferença 
linguística de seus “vizinhos”. Isso aponta para um grau 
de crescimento, cidadania e valorização desse contexto de 
contato linguístico. No entanto, atitudes negativas de nossos 
entrevistados em relação ao uso linguístico e em outras áreas 
como político-social devem ser levadas em consideração 
nessa amostragem, devido seu caráter preconceituoso, de 
repulsa e desvalorização aos direitos básicos assegurados pela 
Constituição. Caso contrário, regredir-se-ia aos tempos do 
governo Getúlio Vargas, quando falar em público resumia-
se apenas ao uso do português, e os idiomas de imigrantes 
eram vetados completamente.  Assegurar o uso do vernáculo 
a indígenas, como o caso pesquisado, ou a qualquer outro 
caso em que um grupo minoritário busca a manutenção de 
sua língua e cultura, deve ser entendido como um progresso 
intelectual da nação em um todo. O contrário, por uma 
questão de lógica, tratado como um problema a ser discutido 
no meio político, e revisitado em congressos onde o foco seja 
a interculturalidade. 

Palavras-chave: Atitudes linguísticas, Línguas em contato, 
Tapirapé.

Depoimento: “Minha chegada em Confresa no ano de 2013 
me chamou a atenção por várias questões, mas uma marcante 
foi o contato com a etnia tapirapé, principalmente nesse 
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primeiro ano. Naquele momento logo comecei a cogitar a 
possibilidade de averiguar a situação de convivência entre 
esse povo e os demais cidadãos dessa cidade. Foi daí que 
matriculei o projeto de pesquisa que teve como colaboração 
a preciosa participação da então discente Natália Martins da 
Silva, responsável pelas entrevistas e transcrição das mesmas. 
Ao final do trabalho apresentamos os resultados em evento 
local. Posteriormente o trabalho foi publicado em uma revista 
na Espanha” (Aguinaldo Pereira).  
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ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO SENSORIAL 
DE BISCOITOS TIPO COOKIE COM 

UTILIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE FRUTOS 
DE BURITI

Coordenador: Rafael de Araújo Lira

Equipe executora: João Paulo Lima Christichini; Auri Ely 
Monteiro Gonçalves;

Imagem(ns): 

Área do Conhecimento: Ciências Agrárias: Ciência e 
Tecnologia de Alimentos
Período de execução: 01/09/2013 a 01/04/2014

Informações do Edital: Edital 062/2013 - PROPES/IFMT

Síntese do Projeto: A Mauritia vinifera Mart. popularmente 
conhecida como buriti, é uma palmeira encontrada em quase 
todo território brasileiro. Seu fruto pode ser consumido tanto 
na forma in natura quanto na forma processada de farinha. A 
farinha de buriti (F.B) pode ser considerada uma importante 
fonte dos nutrientes, lipídios, carboidratos, fibras e vitamina 
A, assim podendo substituir a farinha de trigo em partes na 
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elaboração do biscoito do tipo cookie doce, contribuindo 
com o enriquecimento na dieta regional em programas 
de suplementação alimentar como uma fonte natural de 
vitamina A. O presente trabalho teve como objetivos obter 
tecnologicamente a farinha de buriti, bem como estudar a 
utilização desta no desenvolvimento de biscoitos tipo cookie 
avaliando suas características sensoriais sendo elaboradas três 
formulações de biscoito onde a FB substitui a farinha de trigo 
nos níveis de 10%, 15% e 20%. Pode-se concluir que o biscoito 
doce foi bem aceito no mercado e não havendo diferença 
significativa entre amostras. Entre as amostras mais bem 
aceitas no mercado destacou-se a amostra com 15% de F.B. 
sendo mais aceita do que as demais, além de ter um nível de 
escala de ação levado e um nível de intenção de compra muito 
favorável, demonstrando que essa amostra poderia ser levada 
a um comércio ou a as escolas pois tem um enriquecimento 
com o buriti um alimento fibroso e rico em vitamina A, e 
bem provavelmente seria bem aceito por todos..

Palavras-chave: biscoitos tipo cookie; buriti; análise sensorial

Depoimento: “A concretização desse projeto não se deve 
apenas aos seus autores, mas antes, a todos aqueles que de 
forma direta ou indireta se envolveram. Foi enorme e constante 
a partilha. Partilharam‐se dúvidas, incertezas, conquistas 
e muitas, muitas aprendizagens Gostaria de parabenizar e 
agradecer a João Paulo Lima Christichini e Auri Ely Monteiro 
Gonçalves pela oportunidade de orientá-los nesse projeto e 
aprender com todo o processo” (Rafael de Araújo Lira). 
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ANÁLISE SENSORIAL DE BEBIDA LÁCTEA 
FERMENTADA COM POLPA DE CAGAITA

 
Coordenadora: Sandra Aparecida Tavares

Equipe executora: Carmem Torres Guedes, Keile Guedes, 
Clea Torres Guedes bolsistas do projeto.

Área do Conhecimento: Produção

Período de execução: Meados de 2013 a meados de 2014

Informações do Edital: EDITAL 062/2013 CFS/IFMT 

Síntese do Projeto: A cagaita (Eugenia dysenterica) é um 
dos frutos que representam maior potencial de exploração 
econômica no cerrado, esse fruto possui na sua composição 
nutricional de elevado teor de vitamina C, além de possuir 
uma quantidade elevada em porcentagem de ácidos 
graxos poli insaturados (linoleico e linolênico). Visando 
o aproveitamento do soro que seria descartado de forma 
imprópria ao meio ambiente, este trabalho teve como objetivo 
desenvolver bebida láctea fermentada com polpa de cagaita, 
em duas concentrações diferentes de soro de queijo, sendo 
25% e 50%. Com finalidade de avaliar suas características 
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sensoriais, tendo em vista um produto de baixo custo, 
usufruindo do soro da produção de queijo. Foi realizada a 
elaboração da bebida láctea fermentada com polpa de cagaita, 
e posteriormente foram realizados testes sensoriais. Para 
avaliação das amostras, 30 ml da bebida láctea foi servido 
em copos plásticos descartáveis, codificados com números 
de três dígitos, seguindo a ordem balanceada de apresentação 
e servidos aos julgadores, que nesta avaliação foram alunos 
da faixa etária de 15 a 25 anos de ambos os sexos. Não foi 
encontrada diferença estatística para a análise sensorial entre 
os tratamentos avaliados, adição de 25% e 50% de soro de 
queijo a bebida láctea sabor cagaita. Os parâmetros avaliados 
foram cor, sabor, textura e impressão global. Conclui-se que 
não houve diferença entre os dois tipos de bebida láctea, sendo 
possíveis as utilizações ambas as concentrações. 
Palavras-chave: Concentrações; Meio ambiente; Soro de 
queijo.
Depoimento: “Com a implantação desse projeto foi possível 
utilizar uma fruta típica do cerrado para produção de bebida 
láctea, além disso foi utilizado soro de leite para a fabricação 
da bebida. O que possibilitou a utilização de subproduto 
da fabricação do queijo que seria descartado no meio 
ambiente”(Sandra Aparecida Tavares).
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CAPPUCCINO ENRIQUECIDO COM 
JATOBÁ (HYMENAEA COURBARIL 

L.) COMO COMPLEMENTO AO CAFÉ 
(COFFEA ARABICA)

Coordenador: Agnaldo Gonçalves Borges Junior 

Equipe executora: Cinara da Costa Santos e Daniel Aquino 
Silva

Período de execução: De 01/09/2013 a 31/12/2013. 

Informações do Edital: 062/2013

Síntese do Projeto: O objetivo desse projeto foi buscar 
uma alternativa para tornar a pecuária leiteira da região 
do Araguaia mais competitiva e eficaz tanto em relação 
aos demais sistemas produtivos como em relação aos 
estados produtores brasileiros, devem ser buscar novas 
tecnologias que proporcione um baixo custo benefício para 
o pequeno agricultor e consequentemente colaborando 
para a intensificação de sistemas de produção alternativos. 
Esse processo de intensificação dos sistemas de produção 
visando à redução de área e maximização dos lucros depende 
estritamente do manejo adotado para a alimentação do 
rebanho, já que os custos com a alimentação representam de 
40% a 60% ou até mais do custo total de produção. Logo, o 
planejamento adequado do manejo nutricional do rebanho 
evita gastos desnecessários e favorece os lucros com a 
atividade. O planejamento alimentar, no entanto, depende de 
conhecimentos sobre o potencial nutricional dos alimentos 
disponíveis para a alimentação do rebanho, das exigências 
nutricionais da categoria animal e de conhecimentos básicos 
para formulação de ração. O processo de formulação da 
ração para a alimentação dos animais é basicamente dividido 
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em três etapas: estimativa das exigências nutricionais dos 
animais, cálculo dos nutrientes fornecidos pelos alimentos e 
modelagem do problema para a obtenção de uma combinação 
de alimentos (ração) que possa aperfeiçoar o desempenho 
animal a um custo mínimo. Esse trabalho busca demonstrar 
umas das diversas alternativas das quais produtores leiteiros 
podem utilizar para alimentação do rebanho com recursos que 
são na maioria das vezes dispersos, tais como o fruto do Jatobá 
do Cerrado (Hymenaea courbaril L.), muito comumente 
encontrado em pequenas propriedades a esmo em sua época 
de frutificação e maturação, uma vez que sua polpa é rica em 
minerais essenciais para alimentação de gado leiteiro, como 
em fibras, Proteína Bruta (PB) e Nutrientes Digestíveis Totais 
(NDT). E a casca de soja, um produto de valor aquisitivo 
relativamente baixo e com boa taxa de disponibilidade 
devido à grande produção de grãos localizada na região do 
Araguaia, rica em fibras e minerais essenciais torna-se um 
ótimo aliado se balanceado com o fruto do Jatobá, formando 
assim um alimento rico em fibras uma vez que as mesmas são 
utilizadas como fonte de energia pelos microrganismos do 
rúmen, na forma de carboidratos. A fibra é essencial, já que os 
ácidos graxos voláteis (AGV) produzidos pela fibra durante a 
fermentação ruminal são as principais fontes de energia para 
o animal. Desta forma a proposta aqui apresentada poderá 
futuramente se tornar aceitável e altamente rentável. 

Palavras-chave: Produção, Alimento, Pecuária.
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RECICLAGEM E MODELAGEM DE PAPEL

Coordenador: Renato Silva Vasconcelos

 Equipe executora: Telma da Silva Aguiar

Área do Conhecimento: Ciências Biológicas

Período de execução: 20/03/2013 a 30/01/2014

Informações do Edital: EDITAL Nº 009/2013

Síntese do Projeto: Frequentemente, uma quantidade 
considerável de papel que já cumpriu sua função primária 
vai parar nas latas de lixo. Uma crescente conscientização a 
respeito do ciclo de produção de papel, possível principalmente 
a partir da veiculação nos meios de comunicação de massa, 
requer alternativas de interferência positiva nesse ciclo. 
Quando ouvimos falar sobre meio ambiente pensamos logo 
em florestas ou animais a serem preservados mas a palavra 
meio ambiente pode indicar qualquer “espasso” em que 
vivemos. O projeto pretende estimular a criatividade e gerar 
uma consciência a respeito de ecologia e sustentabilidade a 
partir da reciclagem.

Palavras-chave: Reciclagem, Sustentabilidade, Papel.

Depoimento: “Reciclando o papel podemos diminuir o 
volume de lixo ocasionando pelo desperdício e ainda poupar 
árvores, pois a celulose é a matéria prima para fabricação de 
papel. Diante deste contexto, o projeto para reciclagem de 
papel tem a finalidade de dar um destino ao papel usado na 
cidade de Confresa, em benefício da população” (Renato Silva 
Vasconcelos).
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COMPARAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
E ADAPTAÇÃO DAS VARIEDADES DE 

MOGNO AFRICANO (KHAYA IVORENSIS) 
E MOGNO BRASILEIRO (SWIETENIA 

MACROPHYLLA), NA REGIÃO DO BAIXO 
ARAGUAIA, CONSORCIADO COM 

MANDIOCA CV. MANIHOT ESCULENTA E 
BRACHIARIA CV. RUZIZIENSES

Coordenador: Adriano Alves Jorge

Equipe executora: Renan Rego Wanderley e Jeisi Mara Rasia

Síntese do projeto: Esse projeto foi realizado no instituto 
federal Campus Confresa.  O experimento ocupou uma 
área de 1/5 ha, cultivado no sistema de monocultivo, sendo 
a espécie plantada o mogno africano khaya senegalensis. 
Onde foi avaliada a altura e espessura das plantas no período 
de 3 meses após o seu plantio. Para avaliação da altura, 
foram selecionadas aleatoriamente 46 plantas no sistema 
de monocultivo, obtendo-se uma média de 59.78 cm de 
altura, e média de 2 cm de espessura ao final do projeto. A 
área total foi demarcada com auxílio de trena, assim como 
posteriormente as demarcações das cobras. Foi realizada 
a coleta de amostra do solo e encaminhada ao laboratório 
e, assim que obtivemos a análise a mesma foi avaliada por 
um profissional da área que fez as devidas indicações para 
correção das deficiências detectadas com o intuito de realizar 
o plantio de árvores para produção da madeira. Na correção 
do solo na área do experimento foram lançados 1250 kg de 
calcário, juntamente com o superfosfato simples NPK 06 x 06 
x 20. Após o preparo da área a mesma foi dividida em linhas 
e colunas com espaçamento de 4 x 4 cm para a abertura das 
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escovas onde foram plantadas as mudas de mogno sendo as 
dimensões de 40 x 40 cm com 200 g de fertilizante mineral 
npk 06 x 06 x 20. No manejo Integrado de pragas utilizamos 
o reagente inseticida fungicida fipronil de ação contra 
formigas cortadeiras por meio de imersão das raízes em 
uma solução de 10 ml de solvidos em 10 l de água. Barreiras 
desenvolvidas com copos plásticos descartáveis foram fixadas 
ao redor do tronco das plantas para impedir que as formigas 
cortadeiras alcançassem o meristema apical.  Após um 
breve período de adaptação, cerca de 30 dias, a aplicação do 
inseticida foi realizada a cada 15 a 30 dias por pulverização 
com bomba costal, sendo dissolvidos em 100ml do inseticida 
em 20 l de água. A região Araguaia no nordeste do Estado 
de Mato Grosso se divide em duas atividades econômicas 
que sustentam sua base de desenvolvimento e crescimento: 
a pecuária e a agricultura. Com o passar do tempo, tem 
ocorrido a degradação das áreas devido o sistema de pecuária 
extensiva e sistemas convencionais de plantio muitas vezes 
por desconhecimento dos agricultores e pecuaristas de meios 
de produção mais sustentáveis, como agroflorestais. Assim 
como qualquer outro sistema produtivo é fundamental atentar 
para os cuidados com o plantio (Preparo do solo, mudas ou 
sementes de alta qualidade), adubação, controle de pragas 
(Controle de insetos, plantas daninhas, pragas e doenças) e 
o manejo adequado (desrama e desbaste das árvores), para 
que o potencial produtivo fosse alcançado. Antes de qualquer 
atividade é necessário o planejamento do sistema, com a 
escolha das espécies mais apropriadas a serem consorciadas 
e do destino da sua produção.  A maior parte da região Rural 
é formada por pequenos produtores, tendo grande influência 
sobre o sistema de produção agrícola e pecuária da região. 
Porém ainda não se verifica o conhecimento entre a maioria 
dos produtores sobre sistemas sustentáveis e ao mesmo 
tempo lucrativos e que forneçam meios de se obter grandes 
resultados maiores inclusive do que o ganho obtido com a 
forma tradicional de se produzir. Por isso surgiu a ideia desse 
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projeto agroflorestal para o desenvolvimento e produção de 
mudas arbóreas podendo consorciar o mesmo com culturas 
anuais visando a diversidade no cultivo e recuperação de 
grandes áreas degradadas e produzindo assim de forma 
ecologicamente correta.

Palavras-chave: Sistema agroflorestal, Sustentabilidade, 
Mogno africano, Khaya senegalensis 
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REDUÇÃO DE DOSES E IMPACTO 
AMBIENTAL DO HERBICIDA 

GLYPHOSATE EM DESSECAÇÃO DE 
BRACHIARIA BRIZANTHA POR MEIO 

DA ADIÇÃO DE ADJUVANTES

Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: André Luis Sodré Fernandes

Imagem:

Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execução: 01/08/2013 a 31/07/2014

Informações do Edital: 034/2013 PROPES/IFMT-PIBIC 
CNPq/FAPEMAT/IFMT
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Síntese do Projeto: A agricultura mundial tem evoluído 
continuamente no sentido de desenvolver sistemas de produção 
sustentáveis econômica e ambientalmente. Para tanto, deve-se 
atentar para técnicas que envolvam o menor revolvimento do 
solo, menor uso de agroquímicos. Frequentemente, os sistemas 
de produção conservacionistas estão fundamentados na 
aplicação de herbicidas não-seletivos, com amplo espectro de 
controle, em área total para dessecação. Na tentativa de elevar 
a eficácia destes sobre a cobertura vegetal e tentar reduzir 
as doses empregadas, acelerar a senescência, bem como a 
penetração cuticular e absorção celular da molécula, diversas 
substâncias têm sido adicionadas à calda de pulverização, 
contudo, nem sempre se tem dados sobre o comportamento 
destes para cada região. Diante disso, o objetivo geral deste 
trabalho é de avaliar diferentes aspectos da dessecação 
da cobertura vegetal com o herbicida glyphosate quando 
influenciada pela adição de ureia, sulfato de amônio e óleos 
emulsionáveis à calda de pulverização, incluindo a análise 
de diferentes doses, no controle de Brachiaria brizantha cv. 
Marandu. Nesse sentido, busca-se verificar qual manejo de 
dessecação da pastagem que propicie melhores resultados de 
controle da capineira na região do Baixo Araguaia, por meio 
da avaliação do controle percentual das plantas daninhas aos 
7, 14, 21 e 28 dias após a aplicação (DAA) dos tratamentos, 
massa fresca e seca aos 28 DAA.
 
Palavras-chave: Sustentabilidade, Impacto ambiental de 
herbicidas, Tecnologia de aplicação, Desenvolvimento 
sustentável.

Depoimento: “Nas condições em que o estudo foi conduzido, 
o objetivo geral deste trabalho foi alcançado. Foram avaliados 
os diferentes aspectos da dessecação da cobertura vegetal 
com o herbicida glyphosate quando influenciada pela adição 
de ureia, sulfato de amônio e óleos emulsionáveis à calda 
de pulverização, incluindo a análise de diferentes doses, no 
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controle de Brachiaria brizantha cv. Marandu. De modo 
geral, a adição de quaisquer produtos à calda de pulverização, 
bem como doses de herbicida acima da recomendada pela 
bula não surtiram efeitos estatisticamente significativos, de 
modo que tais práticas não conferem vantagem prática em sua 
adoção. Foram observadas dificuldades na falta de insumos 
no campus, contudo, as dificuldades foram contornadas com 
os recursos disponíveis, e os objetivos alcançados de forma 
satisfatória” (Elizeu Luiz Brachtvogel).
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ESTUDO DA CADEIA PRODUTIVA DO 
ABACATE (PERSEA AMERICANA) - 

LAURACEAE EM CONFRESA - MT E SUAS 
POTENCIALIDADES

Coordenadora: Marli Da Silva Santos

Equipe executora:  Jaqueline R. S. Sfredo e Agostinha Pereira 
Noleto Neto

Informações do edital:   PROIC IFMT 002/ 2013

Síntese do projeto:  O abacate é um fruto de grande 
importância nutritiva devido ao fornecimento de nutrientes 
essenciais na alimentação humana. O mesmo desponta no 
cenário da agricultura familiar como fonte potencial de 
aumento de renda através de outras formas de aproveitamento 
do fruto inclusive com a possibilidade de sua utilização para 
a produção de biodiesel. O presente projeto teve o objetivo 
de estudar a cadeia produtiva do fruto nos estabelecimentos 
agrícolas familiares no município de Confresa e verificar os 
principais usos que os produtores fazem do fruto, por isso, o 
foco foi identificar os produtores e capacidade produtiva do 
município. Para realização desse projeto primeiramente foi 
feito mapeamento da cadeia produtiva do abacate na região 
e a utilização do mesmo pelos agricultores, bem como suas 
potencialidades. O mapeamento da cadeia produtiva se 
baseou em estudos estatísticos locais tendo como principais 
fontes de auxílio os órgãos que trabalham junto ao agricultor 
e assentados, tais como: EMPAER, Incra, secretaria municipal 
de agricultura e de estatística, como o IBGE. A partir desta 
etapa foi diagnosticada a cadeia produtiva e comercial do 
abacate perante os produtores da região de Confresa, para 
estudos posteriores de potencialidades do fruto e agregação 
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de valor do mesmo. Os resultados obtidos foram divulgados 
em forma de publicações e palestras informativas para 
comunidade Rural e urbana do município.

Palavras – chave: Cadeia produtiva, Abacate (Persea 
americana), IFMT Confresa.
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IMPLANTAÇÃO DE POMAR UTILIZANDO 
ESPÉCIES FRUTÍFERAS REGIONAIS NO 

IFMT-CONFRESA

Orientador: Agnaldo Gonçalves Borges Junior

Equipe executora:  Cinara da Costa Santos; Daniel Aquino 
Silva e Samuel Felipe da Silva

Síntese do projeto:  a fruticultura hoje é um dos segmentos 
mais importantes da agricultura brasileira, respondendo 
por 25% do valor da produção agrícola Nacional ponto 
nos últimos anos aumentou sua área uma taxa nunca vista 
antes na história. Ampliando suas fronteiras em direção à 
região Nordeste, onde condições de luminosidade, umidade 
relativa e temperatura são muito mais favoráveis do que nas 
regiões Sul e Sudeste onde até então eram desenvolvidas. O 
seguinte projeto apresentou como se formar um pomar de 
pequeno porte, ou seja, um pomar doméstico, sendo que o 
mesmo foi conduzido no IFMT Campus Confresa, utilizando 
espécies frutíferas cultivadas na região tais como Mangueira 
Laranjeira bananeira abacaxizeiro dentro de um pequeno 
consórcio Integrado de forma a facilitar o manejo de ambas 
as culturas. Para implantação do pomar, primeiro plantamos 
as espécies arbóreas respectivamente os Citros e Mangueira, 
e volta de 30 dias após o plantio, foi introduzido a banana e o 
abacaxi de tal forma que enquanto a laranjeira e a mangueira 
se desenvolviam podemos explorar a banana e o abacaxi de 
forma rentável, uma vez que, os mesmos demandam somente 
mão de obra, assim como também podemos utilizar como 
atividade extracurricular onde os estudantes se envolveram 
tanto no aprendizado em campo, quanto na interação entre 
si, onde os mesmos aprenderam o valor que o alimento possui 
desde o plantio ao prato do consumidor. Importante destacar 
que, uma das etapas essenciais para o sucesso de um pomar 
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é a correta implantação: escolha do local, preparo do solo, 
plantio e cuidados iniciais. O primeiro fator é a definição das 
espécies a serem cultivadas em relação ao clima da região.

Palavras-chave: Sistemas agroflorestais, Citros bananeira, 
Abacaxizeiro, Mangueira.
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE SIMPÁTICA 
DO EXTRATO BRUTOS EM CRESCENTES 
POLARIDADES DO FRUTO E SEMENTE 

DE MORINDA CITRIFOLIA SOBRE A 
GERMINAÇÃO DE SENNA OBTUSIFOLIA 

E SENNA OCCIDENTALIS

Coordenador: Robes Alves da Silva

Equipe executora:  Pedro Henrique Freire Cardoso e Arthur 
Paixão Correia

Informações do Edital: PROIC/ IFMT -  02/2013

Síntese do projeto: Senna obtusifolia e Senna occidentalis 
vulgarmente conhecido como (mata pasto e fedegoso) são 
plantas invasoras estabelecidas em grande parte das pastagens 
brasileiras, propiciando prejuízos de milhões de dólares aos 
produtores em reforma de pastos e manejo com herbicidas 
químicos, além de estar contribuindo na degradação do 
meio ambiente. Morinda citrifolia (noni) possui mais de 160 
compostos fitoquímicos presentes em todo seu metabolismo 
e muitos outros que não foram identificados, acredita-se 
quando isolados e testados seus efeitos podem contribuir 
para o desenvolvimento de um bio-herbicida no controle 
de plantas invasoras, problema casual nas pastagens no 
Brasil. A descoberta de plantas com potencial alelopático 
revela-se uma excelente alternativa de defensivo de baixo 
custo e baixa toxicidade, contribui para a valorização de 
produtos naturais. Além disso, auxilia na preservação do 
meio ambiente de forma ecológica e sustentável. Para testar 
esta hipótese foram preparados extratos aquosos de frutos 
e folhas do noni, seguindo duas metodologias, de extração 
aquosa e incorporação de matéria seca no solo. Parte do 
resíduo de cada extrato foi utilizado na detecção do agente 
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aleloquímico através da avaliação quanto à capacidade de 
inibir a germinação das duas espécies de plantas invasoras 
(mata-pasto, fedegoso) e Lactuca sativa (alface) em laboratório 
e casa de vegetação climatizada.

Palavras-chave: Bio-herbicida, Noni, Plantas invasoras. 
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COMPOSTOS FENÓLICOS EM EXTRATOS 
DE BRACHIARIA HUMIDICOLA 

IDENTIFICADOS POR PROSPECÇÃO 
FITOQUÍMICA E ELETROFORESE 

CAPILAR

Coordenadora: Roberta Cristine Ribeiro

Equipe executora: Elias filho de Souza e Giovana Rodrigues 
Soares

Período de execução: De 01/12/2012 a 31/05/2013. 

Informações do Edital: Edital 001/2012

Síntese do Projeto: As gramíneas forrageiras do gênero 
Brachiaria são de extrema importância para a produção animal 
no Brasil. Dentro deste gênero, a espécie B. humidicola é 
bastante difundida, e em geral considerada bastante agressiva, 
principalmente em sistemas de consórcio com leguminosas, o 
que denota o seu potencial em produzir substâncias oriundas 
do metabolismo secundário com ação alelopática. Portanto, 
o conhecimento do perfil químico das espécies de plantas 
forrageiras pode ser explorado para a melhoria dos sistemas de 
pastagens consorciadas de gramínea com leguminosa. Assim 
como, no controle ambiental de plantas daninhas, pragas e 
doenças e no isolamento de substâncias que sirvam de modelos 
na síntese de herbicidas naturais. Dentro desse contexto, 
estruturou-se um pré-projeto, assumindo-se, como hipótese 
de trabalho, que amostras obtidas por extração com solventes 
orgânicos de polaridade crescente de partes de Brachiaria 
humidicola possuem compostos fenólicos. Esta hipótese 
está fundamentada na existência de mecanismos usados 
por algumas espécies vegetais para produzirem metabólitos 
especiais como ferramenta competitiva. A capacidade de 
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produzir e utilizar tais substâncias, geralmente outorga a 
essas espécies, vantagens na obtenção de fatores abióticos de 
crescimento, como luz, nutrientes e água. Nesse contexto, as 
informações referentes à identificação de substâncias químicas 
responsáveis pela sua atividade fitotóxica são limitadas.

Palavras-chave: Metabólitos especiais, Urochloa, Screening, 
Triagem fitoquímica.
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A LITERATURA AFRICANA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA: 

UMA ANÁLISE DE “ESTÓRIAS 
ABENSONHADAS”, DE MIA COUTO

Coordenador: Marcelo Brito da Silva

Equipe executora: Luana Lopes dos Santos, Renata Xavier 
Costa.

Período de execução: (dezembro de 2012 a maio de2013)

Informações do Edital: 001/2012

Síntese do Projeto: O projeto tem como objetivo investigar 
a literatura de língua portuguesa produzida na África, 
focalizando a obra contista do escritor moçambicano Mia 
Couto, com o intuito de atender ao que prescreve a Lei 
n10.639, que inclui no currículo oficial da Rede de Ensino 
a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-
Brasileira”. Adota como método a pesquisa bibliográfica 
e a análise literária e delimita o corpus ao livro de contos 
“Estórias abensonhadas”, nos quais examinar-se-á os 
contornos estéticos e ideológicos, os componentes culturais 
e as possíveis aproximações com a literatura brasileira, 
notadamente com o escritor brasileiro João Guimarães Rosa. 
Tem como lastro teórico o pensamento de Nádia Gottlieb 
sobre a narrativa curta e o artigo “Panorama das Literaturas 
Africanas de Língua Portuguesa”, de Maria Nazareth Fonseca 
e Terezinha Moreira, além de valer-se das contribuições da 
fortuna crítica sobre Mia Couto. Pretende-se dar visibilidade 
aos resultados da presente pesquisa através da publicação 
de um artigo cientifico que representará a culminância do 
projeto. Espera-se que a pesquisa seja uma ação relevante 
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na tentativa de divulgar a literatura africana de expressão 
portuguesa no âmbito do Instituto Federal de Mato Grosso-
Campus Confresa.

Palavras-chave: Literatura Africana. Mia Couto. Conto.
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MORTALIDADE DE SPODOPTERA 
FRUGIPERDA (J.E. SMITH) 

(LEPDOPTERA: NOCTUIDAE) 
ALIMENTADAS COM FOLHAS DE 

MILHO E FEIJÃO PULVERIZADAS COM 
SOLUÇÃO CONTENDO INSETICIDAS

Coordenador: Raphael Maia Aveiro Cessa

Equipe executora: Givanildo Sousa Gonçalves e Edilson de 
Sousa Gonçalves

Informações do Edital: PROIC/ IFMT -  02/2013

Síntese do projeto: Esse projeto teve como objetivo identificar 
por meio de triagem de grupos de inseticida capazes de 
ocasionar morte de lagartas de Spodoptera Frugiperda em 
ambiente Laboratorial. Foi avaliada a sobrevivência de lagartas 
Spodoptera Frugiperda alimentadas com seções de folhas 
de milho e feijão amostradas no terço mediano das plantas 
provenientes do cultivo de plantas em vasos sobre casa de 
vegetação, e que receberam pulverização de caldas contendo 
inseticidas em combinação ou não (tratamentos estatísticos). 
O delineamento experimental foi o de blocos casualizados 
com oito tratamentos mais uma testemunha em seis repetições 
totalizando 54 parcelas experimentais. Conclui-se com este 
trabalho de triagem laboratorial a identificação e combinação 
de inseticidas para posteriormente podem ser avaliados a 
campo no controle populacional de lagartas Spodoptera 
Frugiperda em áreas de cultivo de milho e feijão, considerando 
taxas de, épocas e quantidade de pulverização, bem como 
aspectos relacionados ao espectro de gotas pulverizantes.

 Palavras-chave: Inseticidas, Spodoptera Frugiperda, Triagem  
laboratorial.
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IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS COM 
ELEVADO POTENCIAL DE FRAGILIDADE 

AMBIENTAL NA TERRA INDÍGENA 
XAVANTE MARÃIWATSÉDÉ: 

EMBASAMENTOS AOS PROJETOS 
AMBIENTAIS PARA CONSERVAÇÃO 
DO SOLO, ÁGUA E RECOMPOSIÇÃO 
FLORÍSTICA APÓS DESINTRUSÃO

Coordenador: Raphael Maia Aveiro Cessa

Equipe executora: Aelcio Vander dos Santos e Djone Mingori 
Perin
 
Informações do Edital: PROPES/IFMT PIBITI CNPq N°. 
39/2014

Área do conhecimento: Ciências agrárias

Síntese do projeto: Este projeto teve como pretensão 
contribuir com os projetos ambientais para execução do 
solo, água e recomposição florística após a desintrusão em 
2013 na terra indígena Xavante Marãiwatsédé, por meio da 
identificação de áreas com elevado potencial de fragilidade 
ambiental na terra indígena Xavante Marãiwatsédé. O local 
de estudo foi a própria terra indígena, com área de 165. 770,99 
hectares localizada no estado de Mato Grosso, Brasil, contida 
suas partes nos municípios de São Félix do Araguaia, Alto Boa 
Vista e Bom Jesus do Araguaia, com a altitude predominante 
entre 350 A 350 m.  A área delimitada deu-se a partir da órbita 
224, ponto 68, do satélite Lansat5, com data de passagem 
registrada no dia 30 de junho de 2011. A identificação das áreas 
com elevado potencial de fragilidade ambiental foi realizada 
visualmente com o uso de mapas temáticos. Sobre as áreas 
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consideradas com elevado potencial de criatividade ambiental 
detectado nos mapas temáticos foram estabelecidos polígonos 
e, no seu interior, criaram-se grids. Em cada intersecção do 
grid fez-se a associação das classes dos temas (pesos) referente 
ao uso e ocupação das terras e declividade.

Palavras-chave: Comunidade Marãiwatsédé, Projetos 
ambientais, Conservação do solo.
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PRODUÇÃO DE CENOURA EM RESPOSTA 
À ADUBAÇÃO POTÁSSICA E A MANEJOS 

DE IRRIGAÇÃO

Coordenador: César Antônio da Silva

Equipe executora: Messias Morais Ferreira; Fernando 
Antônio da Silva Lopes; Sebastião Geraldo Lopes; César 
Antônio da Silva

Imagens: 

Área do Conhecimento: Agronomia

Período de execução: julho a dezembro de 2014

Informações do Edital: Edital 39/2014
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Síntese do Projeto: O objetivo deste trabalho foi avaliar a 
produção de cenoura, cultivar Brasília, em função de doses 
de adubação potássica e manejos de irrigação. O experimento 
foi conduzido num Argissolo Vermelho Amarelo, textura 
média, em Confresa/MT, no período de julho a outubro de 
2014. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, 
com quatro repetições no esquema de parcelas subdivididas 
2 x 6, sendo dois manejos de irrigação por microaspersão 
(uma vez por dia, de manhã; duas vezes por dia, manhã e 
tarde) e seis doses de potássio (0, 25, 50, 75, 100 e 125 kg ha-
1), distribuídas em duas partes iguais, aos 20 e 40 dias após a 
semeadura. A colheita foi feita aos 86 dias após a semeadura. 
Foram avaliados o número de folhas por planta; a altura da 
planta (cm); o diâmetro de raízes (cm); o comprimento de 
raízes (cm); as massas de matéria seca de raízes, da parte aérea 
e total (g planta-1); a produtividade total (t ha-1); a relação das 
massas de raízes e da parte aérea (g kg-1) e o teor de K foliar 
(g kg-1). Houve efeito significativo dos manejos de irrigação 
(I) e das doses de potássio (K) apenas no teor de K nas folhas 
e na interação de I x K sobre o número de folhas.

Palavras-chave: Potássio, Manejo de irrigação, Daucus carota 
L.
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DOSES DE POTÁSSIO NA PRODUÇÃO E 
QUALIDADE DE FRUTOS DE MELANCIA 

CV. ‘CRIMSON SELECT PLUS’

Coordenadores: César Antônio da Silva / Luís Léssi dos Reis

Equipe executora: Luís Léssi dos Reis; Railson Moreira 
Santos; Joel Carlos Alves Rodrigues; César Antônio da Silva

Imagens: 
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Área do Conhecimento: Agronomia

Período de execução: julho a outubro de 2014

Informações do Edital: 039/2014

Síntese do Projeto: O potássio desempenha várias funções 
na bioquímica e fisiologia das plantas, como nos processos 
de fotossíntese, transporte e armazenamento de assimilados. 
O objetivo do trabalho foi avaliar a produção da melancia cv. 
‘Crimson Select Plus’ em função de doses de potássio como 
cobertura. O delineamento experimental utilizado foi o de 
blocos ao acaso, com cinco tratamentos, quatro repetições e 
20 plantas por parcela. Os tratamentos consistiram de cinco 
doses de potássio (0, 60, 120, 180 e 240 kg ha-1). A fonte de 
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potássio utilizada foi o cloreto de potássio (60% de K2O), 
aplicado de forma parcelada em cobertura. Foram realizadas 
as seguintes avaliações de produção: diâmetro do fruto - DF 
(cm), comprimento de fruto - CF (cm), massa fresca - MF e 
seca do fruto - MS (kg fruto-1), espessura da polpa - EP (cm), 
espessura casca - EC (cm) e produtividade – PRODU (t ha-1). 
A espessura de casca não foi influenciada pela aplicação das 
doses de potássio. A dose que apresentou melhores resultados 
para a cultura da melancia cultivar ‘Crimson Select Plus’ em 
cobertura foi de 209,39 kg de K2O ha-1.

Palavras-chave: Citrullus lanatus, Cucurbitaceae, Nutrição 
mineral de plantas.
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AQUECEDOR DE ÁGUA À ENERGIA 
SOLAR, COM PLACA DE MATERIAL 

RECICLÁVEL

Coordenador: César Antônio da Silva

Equipe executora: César Antônio da Silva; Lucas Marçal 
Lima; Dionatan Aristimunho Bonora

Imagens:

Área do Conhecimento: Engenharia Ambiental/Reuso de 
Materiais Recicláveis

Período de execução: maio a outubro de 2014

Informações do Edital: 021/2014
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Síntese do Projeto: Em razão do crescente consumo de energia 
elétrica, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um aquecedor 
de água à energia solar, utilizando material reciclável e avaliar 
a temperatura da água em diferentes horários (período 
diurno, das 06:00 às 18:00, e período noturno, das 18:00 às 
06:00 h). Na construção de um aquecedor de 1,0 m², foram 
utilizadas mangueiras de polietileno de 32 mm, conexões 
de PVC, abraçadeiras, além de latas de alumínio recicláveis, 
para revestimento dos tubos. O aquecimento foi obtido pela 
transformação da energia solar em energia térmica, recebida 
pelos tubos de PVC revestidos, sendo o calor conduzido pela 
água que escoa nos tubos. O escoamento foi oriundo de uma 
torneira na entrada do aquecedor, e a vazão controlada num 
registro instalado após a torneira. A vazão foi monitorada por 
meio de balança de precisão (método gravimétrico de medição 
de vazão). Avaliou-se a temperatura da água em três vazões (0, 
14, 22 L h-1) e duas repetições, no horário das 06:00 às 18:00 h, 
na saída do aquecedor, o qual foi colocado sobre um telhado 
em dias ensolarados. No período noturno (18:00 às 06:00 h), 
avaliou-se a temperatura da água armazenada em dois tipos 
de reservatórios: caixa PVC e caixa térmica. A temperatura 
foi medida por meio de uma sonda, acoplada a um datalogger 
com capacidade de 16000 registros de temperatura da água e 
16000 de temperatura do ar. Os dados de temperatura foram 
registrados a cada 5 minutos. A vazão deve ser fornecida ao 
aquecedor no horário das 11:00 às 16:00 h, em dias ensolarados, 
e a água aquecida armazenada em caixa térmica. O aquecedor, 
se construído em maiores dimensões (em área de telhado de 
6,0 m2) é capaz de aquecer 420 L de água a 43ºC (temperatura 
ideal para banho), suficientes para 10 banhos de 10 minutos, 
com vazão de 4,2 L min-1, os quais numa potência consumida 
em chuveiro, de 3900 W, equivalem a uma economia diária 
de 6,5 kWh.

Palavras-chave: Material reciclável, Radiação solar, 
Temperatura, Aquecedor de água.
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REDUÇÃO DE DOSES E IMPACTO 
AMBIENTAL DO HERBICIDA 

GLYPHOSATE EM DESSECAÇÃO DE 
BRACHIARIA BRIZANTHA POR MEIO 

DA ADIÇÃO DE ADJUVANTES

Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: André Luís Sodré Fernandes.

Imagem:

Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execução: 01/08/2014 a 31/07/2015

Informações do Edital: 039/2014 PROPES/IFMT-PIBIC 
CNPq/PROPES/IFMT
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Síntese do Projeto: A agricultura mundial tem evoluído 
continuamente no sentido de desenvolver sistemas de produção 
sustentáveis econômica e ambientalmente. Para tanto, deve-se 
atentar para técnicas que envolvam o menor revolvimento do 
solo, menor uso de agroquímicos. Frequentemente, os sistemas 
de produção conservacionistas estão fundamentados na 
aplicação de herbicidas não-seletivos, com amplo espectro de 
controle, em área total para dessecação. Na tentativa de elevar 
a eficácia destes sobre a cobertura vegetal e tentar reduzir 
as doses empregadas, acelerar a senescência, bem como a 
penetração cuticular e absorção celular da molécula, diversas 
substâncias têm sido adicionadas à calda de pulverização, 
contudo, nem sempre se tem dados sobre o comportamento 
destes para cada região. Diante disso, o objetivo geral deste 
trabalho é de avaliar diferentes aspectos da dessecação 
da cobertura vegetal com o herbicida glyphosate quando 
influenciada pela adição de ureia, sulfato de amônio e óleos 
emulsionáveis à calda de pulverização, incluindo a análise 
de diferentes doses, no controle de Brachiaria brizantha cv. 
Marandu. Nesse sentido, busca-se verificar qual manejo de 
dessecação da pastagem que propicie melhores resultados de 
controle da capineira na região do Baixo Araguaia, por meio 
da avaliação do controle percentual das plantas daninhas aos 
7, 14, 21 e 28 dias após a aplicação (DAA) dos tratamentos, 
massa fresca e seca aos 28 DAA.

Palavras-chave: Sustentabilidade, Impacto ambiental de 
herbicidas, Tecnologia de aplicação, Desenvolvimento 
sustentável.

Depoimento: “Nas condições em que o estudo foi conduzido, 
o objetivo geral deste trabalho foi alcançado. Foram avaliados 
os diferentes aspectos da dessecação da cobertura vegetal 
com o herbicida glyphosate quando influenciada pela adição 
de ureia, sulfato de amônio e óleos emulsionáveis à calda 
de pulverização, incluindo a análise de diferentes doses, no 
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controle de Brachiaria brizantha cv. Marandu. De modo 
geral, a adição de quaisquer produtos à calda de pulverização, 
bem como doses de herbicida acima da recomendada pela 
bula não surtiram efeitos estatisticamente significativos, de 
modo que tais práticas não conferem vantagem prática em sua 
adoção. Foram observadas dificuldades na falta de insumos 
no campus, contudo, as dificuldades foram contornadas com 
os recursos disponíveis, e os objetivos alcançados de forma 
satisfatória” (Elizeu Luiz Brachtvogel).
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EFEITO DE LONGA DURAÇÃO DE 
NÍVEIS DE SATURAÇÃO POR BASES NA 
CULTURA DO MILHO EM SISTEMA DE 

INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA 
‘‘SANTA FÉ’ PARA RECUPERAÇÃO DE 

PASTAGENS DEGRADADAS

Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: Arismar Ribeiro Brito.

Imagem:

Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execução: 01/08/2014 a 31/07/2015

Informações do Edital: EDITAL Nº 039/2014 - PIBIC CNPq/
PROPES/IFMT
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Síntese do Projeto: As propriedades agrícolas, em geral, 
necessitam de alternativas que possam intensificar o uso 
da terra e aumentar a sustentabilidade dos sistemas de 
produção, com melhoria da renda. Entre as possibilidades 
de diversificação, encontra-se a integração lavoura-pecuária 
que integra as duas atividades com objetivos de maximizar 
racionalmente o uso da terra, da infraestrutura e da mão- 
de-obra, diversificar e verticalizar a produção, minimizar 
custos, diluir os riscos e agregar valores aos produtos 
agropecuários, por meio dos recursos e benefícios que 
uma atividade proporciona à outra. Neste contexto, essa 
integração tem participado de forma ascendente, gerando 
sustentabilidade e divisas para o Brasil, de forma a propiciar 
recuperação de pastagens à baixo custo, uma vez que o lucro 
da cultura implantada propicia amortização de praticamente 
todo o custo da reforma da pastagem, proporcionando altas 
produtividade de carne e/ou leite com a melhoria da mesma.

Palavras-chave: Milho, Recuperação de áreas degradadas, 
Desenvolvimento sustentável.

Depoimento: “Nas condições em que o estudo foi conduzido, 
o objetivo geral deste trabalho foi alcançado. Foram avaliados 
os diferentes aspectos da as formas de cultivo, e os níveis de 
saturação por bases não influenciaram o desenvolvimento e 
produtividade da cultura do milho. De modo geral, a adição 
de doses mais elevadas de calcário acima da recomendada 
oficialmente não surtiu efeitos estatisticamente significativos, 
de modo que tais práticas não conferem vantagem prática em 
sua adoção. Foram observadas dificuldades na falta de insumos 
no campus, contudo, as dificuldades foram contornadas com 
os recursos disponíveis, e os objetivos alcançados de forma 
satisfatória” (Elizeu Luiz Brachtvogel).
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REDUÇÃO DE DOSES E IMPACTO 
AMBIENTAL DO HERBICIDA 

GLYPHOSATE EM DESSECAÇÃO DE 
BRACHIARIA BRIZANTHA POR MEIO 

DA ADIÇÃO DE ADJUVANTES

Coordenador(a): Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: Warlley Pereira Reges, Felipe De Oliveira 
Silva, Flávio Abel Novatvoski, Antonny Pires De Mendonça.

Imagem:

Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execução: 01/08/2014 a 31/07/2015

Informações do Edital: EDITAL Nº 065/2014 PROPES/
IFMT-PIBIC EM CNPq/IFMT
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Síntese do Projeto: A agricultura mundial tem evoluído 
continuamente no sentido de desenvolver sistemas de produção 
sustentáveis econômica e ambientalmente. Para tanto, deve-se 
atentar para técnicas que envolvam o menor revolvimento do 
solo, menor uso de agroquímicos. Frequentemente, os sistemas 
de produção conservacionistas estão fundamentados na 
aplicação de herbicidas não-seletivos, com amplo espectro de 
controle, em área total para dessecação. Na tentativa de elevar 
a eficácia destes sobre a cobertura vegetal e tentar reduzir 
as doses empregadas, acelerar a senescência, bem como a 
penetração cuticular e absorção celular da molécula, diversas 
substâncias têm sido adicionadas à calda de pulverização, 
contudo, nem sempre se tem dados sobre o comportamento 
destes para cada região. Diante disso, o objetivo geral deste 
trabalho é de avaliar diferentes aspectos da dessecação 
da cobertura vegetal com o herbicida glyphosate quando 
influenciada pela adição de ureia, sulfato de amônio e óleos 
emulsionáveis à calda de pulverização, incluindo a análise 
de diferentes doses, no controle de Brachiaria brizantha cv. 
Marandu. Nesse sentido, busca-se verificar qual manejo de 
dessecação da pastagem que propicie melhores resultados de 
controle da capineira na região do Baixo Araguaia, por meio 
da avaliação do controle percentual das plantas daninhas aos 
7, 14, 21 e 28 dias após a aplicação (DAA) dos tratamentos, 
massa fresca e seca aos 28 DAA.

Palavras-chave: Sustentabilidade, Impacto ambiental de 
herbicidas, Tecnologia de aplicação, Desenvolvimento 
sustentável.

Depoimento: “Nas condições em que o estudo foi conduzido, 
o objetivo geral deste trabalho foi alcançado. Foram avaliados 
os diferentes aspectos da dessecação da cobertura vegetal 
com o herbicida glyphosate quando influenciada pela adição 
de ureia, sulfato de amônio e óleos emulsionáveis à calda 
de pulverização, incluindo a análise de diferentes doses, no 
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controle de Brachiaria brizantha cv. Marandu. De modo 
geral, a adição de quaisquer produtos à calda de pulverização, 
bem como doses de herbicida acima da recomendada pela 
bula não surtiram efeitos estatisticamente significativos, de 
modo que tais práticas não conferem vantagem prática em sua 
adoção. Foram observadas dificuldades na falta de insumos 
no campus, contudo, as dificuldades foram contornadas com 
os recursos disponíveis, e os objetivos alcançados de forma 
satisfatória” (Elizeu Luiz Brachtvogel).
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PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO 
DE FILMES FINOS PARA OBTENÇÃO DE 

MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O ENSINO 
DE QUÍMICA 

 Coordenadora: Ana Claudia Tasinaffo Alves

 Equipe executora: Enilde de Sousa Pereira

Imagem: 

Área do Conhecimento: Ensino de Química

Período de execução: 2014

Informações do Edital: 39/2014

 Síntese do Projeto: O interesse por filmes nanoestruturados 
automontados cresceu consideravelmente nos últimos anos, 
dando origem a um grande número de investigações sobre 
esse tema. Pesquisas recentes mostram grande interesse pelo 
estudo de SAMs em substratos metálicos, simplesmente 
porque apresentam uma natureza protetora, o que possibilita 
o preparo de filmes com as mais variadas formas e tamanhos. 
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O objetivo da pesquisa foi preparar e caracterizar filmes 
finos de moléculas orgânicas para serem utilizados em aulas 
abordando conteúdos de Química (Ligações Químicas, 
Ligações intermoleculares, Adsorção Física e Química, 
Moléculas orgânicas, tensão superficial, etc) de forma 
contextualizada. A metodologia foi realizada em três etapas: 
limpeza dos substratos; preparo dos filmes e caracterização 
dos dispositivos produzidos. Os filmes foram preparados 
no laboratório de Química do IFMT – Campus Confresa, a 
técnica utilizada foi a automontagem, que possibilita variar 
as concentrações das soluções moleculares, o tipo de material 
a ser depositado e o tempo de imersão dos substratos. Foram 
preparadas 06 soluções alcoólicas, 03 de dodecanotiol e 03 
de octanotiol de concentrações 0,1 mol.L-1, 0,5 mol.L-1 e 
1,0 mol.L1, sendo 30 mL de cada solução. Para confirmar a 
adesão das moléculas orgânicas ao substrato foi realizado o 
teste de molhabilidade. A partir das fotografias, com o auxílio 
de um transferidor foi realizada a medida dos ângulos de 
contato. As medidas de ângulo de contato realizadas sobre 
as SAMs de dodecanotiol e octanotiol, comprovam que 
foram bem formadas, pois, seus resultados estão de acordo 
com a literatura. Observa-se também ângulos com valores 
menores para as amostras de octanotiol sobre FTO pelo 
fato de sua cadeia carbônica ser menor. Por fim os filmes 
serviram como apoio didático para ensino de conteúdos 
como ligações intermoleculares e tensão superficial, o próprio 
filme e sua técnica de produção foram utilizados como 
material didático e trabalhado conteúdos do primeiro ano 
do ensino médio. Foram apresentados os experimentos aos 
estudantes das referidas turmas os experimentos e os filmes, 
além de uma apresentação em powerpoint das possibilidades 
de aplicabilidades de filmes finos, como por exemplo, em 
fabricação e polarização de lentes; biomateriais; componentes 
eletrônicos; displays flexíveis, materiais semicondutores; etc.  
Assim, os estudantes se mostraram mais interessados em 
compreender os conceitos trabalhados.
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Palavras-chave: Ensino de Química; Filmes ultrafinos; 
Material didático; Tensão superficial.

 Depoimento: “O contato com a pesquisa durante a 
graduação me fez refletir sobre a importância de buscar novos 
conhecimentos, pois o processo de ensino/aprendizagem 
requer vivências que vão além da sala de aula. A pesquisa é 
imprescindível na formação docente, auxilia o professor a ter 
uma prática mais reflexiva na construção do conhecimento” 
(Ana Claudia Tasinaffo Alves). 
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MURAL OPORTUNÍSTICO

Coordenador: Giliard Brito de Freitas

Equipe executora: Tiago Cardoso de Oliveira

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

Período de execução: 01/09/2014 à 31/08/2015

Informações do Edital: Edital PROPES - IFMT Nº 039/2014

 Síntese do Projeto: As redes oportunísticas, em que cada 
dispositivo atua como ponto de acesso, criando canais por 
onde os dados podem trafegar para chegar ao seu destino, 
sem a necessidade de um elemento central para gerenciar 
a comunicação, torna mais simples a configuração da rede 
para o usuário final e abre novas oportunidades de pesquisa 
e aplicações. Os dispositivos móveis, especialmente os 
smartphones, estão presentes no cotidiano das pessoas. 
Parece natural que suas funcionalidades computacionais e de 
comunicação com outros dispositivos possam ser utilizadas 
para diversos fins. Este projeto apresentou uma proposta de 
pesquisa na área de redes oportunísticas, para mensurar sua 
eficiência na implementação de murais de avisos virtuais, com 
compartilhamento de avisos e conteúdos. Foi desenvolvido 
um protótipo de aplicativo para smartphones que implementa 
o conceito de mural de aviso virtual, utilizando a tecnologia 
bluetooth para criar redes oportunísticas. Foram utilizados 
softwares de distribuição livre: Android SDK, que é um conjunto 
de ferramentas de desenvolvimento de aplicativos para 
smartphones com o sistema operacional Android; e o Android 
Studio, que é um ambiente integrado de desenvolvimento, 
IDE (do inglês Integrated Development Environment). A 
implementação do aplicativo seguiu o modelo de prototipagem 
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evolucionária de desenvolvimento de software e contou com 
uma fase de especificação de requisitos, que compreendeu a 
análise e entendimento do contexto do problema. Esta fase 
identificou as partes que interagiram com o aplicativo e suas 
funcionalidades. As implementações realizadas no protótipo 
do aplicativo incluem o paradigma P2P, onde cada dispositivo 
é cliente e servidor ao mesmo tempo; cada conteúdo/aviso 
tem como prazo de expiração uma semana após ser criado; 
de forma simplificada, um dispositivo atuando como cliente 
faz a descoberta de um dispositivo atuando como servidor, 
transfere a lista de avisos que possui, recebe de volta os novos 
avisos e confirma quais avisos recebeu; ao receber um aviso/
conteúdo, o dispositivo tentará encaminhá-lo para mais dois 
dispositivos, até que o prazo expire.

Palavras-chave: dispositivos móveis, redes sem fio, 
comunicação oportunística.

Depoimento: “Diferentemente da literatura pesquisada 
até então, que trata da melhoria da eficiência dos canais de 
comunicação ou modelos que possuem a figura do servidor 
central, este trabalho apresentou o desenvolvimento de um 
protótipo de aplicativo para smartphones que implementa 
uma rede oportunística para entregar avisos/conteúdos a todos 
os participantes, onde o gerenciamento da comunicação é 
realizado pelos dispositivos móveis” (Giliard Brito de Freitas).
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INFLUÊNCIA DO DÉFICIT HÍDRICO NAS 
CARACTERÍSTICAS DA ECOFISIOLOGIA 
DE VIDEIRAS CV. BRS VIOLETA E PINOT 
NOIR NA REGIÃO DO BAIXO ARAGUAIA
                           
 Coordenador: Luis Lessi dos Reis

 Equipe executora: Kamilla Reis Maranhão

Imagens:

Área do Conhecimento: Agronomia

 Período de execução: 01/08/2014 à 01/08/2015

 Informações do Edital: edital IFMT Nº 39/2014 

Síntese do Projeto: São poucas as informações relacionadas 
ao déficit hídrico em videiras disponíveis na literatura, e 
nenhuma delas relacionam o Baixo Araguaia, principalmente 
quando se faz a relação de diferentes tempos de irrigação. O 
trabalho teve como objetivo avaliar o déficit hídrico sob o 
efeito de diferentes tempos de irrigação de duas variedades 
de videiras, sendo elas as BRS ‘Violeta’/IAC 572 ‘Jales’ e ‘Pinot 
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Noir’/IAC 572 ‘Jales’. O delineamento experimental foi 2 x 5. Na 
determinação dos teores de clorofilas e carotenóides nas folhas 
de videiras, não apresentaram nenhuma diferença significativa 
entre os déficits hídricos independente do horário e do dia 
de coleta para realização das análises, o que influenciaram 
foram as variedades, pois a BRS Violeta se destacou com as 
melhores médias em todas as variáveis. Na determinação dos 
teores de clorofilas referentes aos 15 dias após a submissão 
dos tratamentos, observou-se efeito significativo p<0,05 para 
as variedades estudadas referentes às 05h00min do alvorecer 
e às 13h00min da tarde para número de folhas, diâmetro e 
comprimento de ramos. Com os dados da irrigação de déficits 
hídricos para cada tratamento, que receberam diariamente 
cerca de 0,269 mm para 100%, 0,215 mm 80%, 0,159 mm 
60%, 0,111 mm 40% e 0,0529 mm 20%. Não houve alterações 
morfológicas e fisiológicas das variedades de videira diante dos 
déficits hídricos a qual foram submetidas durante o período de 
avaliação. No entanto, o consumo diário de água da variedade 
BRS Violeta foi superior ao Pinot Noir, demonstrando serem 
materiais genéticos de elevada distinção.

Palavras-chave: Vittis vinifera, irrigação, clorofila

Depoimento: “A participação do projeto foi de grande 
relevância, auxiliando de forma direta na aprendizagem a 
campo de um sistema de produção de videiras, desde manejo, 
adubação, controle fitossanitário e condução. No decorrer das 
atividades desenvolvidas a campo, o interesse pela a frutífera 
se tornou algo indiscutível, uma vez que a região do Baixo 
Araguaia apresenta condições climáticas favoráveis e não 
possui nenhuma área de pomar comercial.  Podendo através 
deste projeto disseminar o cultivo de videira e tornar a região 
um campo de produção, utilizando água necessária para o 
desenvolvimento da cultura sem desperdícios. Além de manter 
interesse sob novas pesquisas, com o intuito de ampliar o 
conhecimento e o aprendizado” (Kamilla Reis Maranhão). 
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AVALIAÇÃO RESIDUAL DE FONTES DE 
FÓSFORO EM Brachiaria brizantha CV. 

MARANDU
 
Coordenador: Luis Lessi dos Reis

Equipe executora: João Santana Maciel

Imagens:

Área do Conhecimento: Agronomia 

Período de execução: 01/08/2014 a 31/08/2015

Informações do Edital: edital IFMT Nº 39/2014 



194

PERSONALIDADES DAS CIÊNCIAS NATURAIS:  

Síntese do Projeto: O fósforo é o segundo nutriente que mais 
limita o desenvolvimento e produtividade das gramíneas 
forrageiras em regiões tropicais. O objetivo do trabalho foi 
avaliar o efeito residual de diferentes fontes de fósforo em 
Brachiaria brizantha cv. Marandu. O estudo foi realizado no 
município de Confresa-MT, em área experimental do Instituto 
Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. 
O delineamento experimental foi o de parcelas subdivididas 
5 x 4, com 4 blocos, onde as parcelas corresponderam às 
fontes de fósforo, e nas subparcelas, as épocas de corte. Os 
tratamentos consistiram de 4 fontes de fósforo (superfosfato 
simples, farinha de ossos, fosfato reativo bayóvar, termofosfato 
magnesiano e testemunha) e 4 densidades de semeadura (6, 
12, 18 e 24 kg ha -1). Foram avaliados no 2º ciclo o número 
de perfilhos, altura das plantas em área de 0,06m²; avaliação 
da massa seca e massa verde da parte aérea e avaliação 
do P residual no solo nas camadas de 10, 20 e 40 cm de 
profundidade. A adubação fosfatada com diferentes fontes 
de fósforo influenciou positivamente a produção da matéria 
seca total, das folhas e número de perfilhos. B. brizantha cv. 
Marandu aumenta sua produção no segundo ciclo pelas fontes 
mais solúveis. O extrator Mehlich-1 e Resina foram eficientes 
na avaliação do P disponível no solo em cultivo de Brachiaria 
brizantha cv Marandu nas diferentes fontes de fósforo, porém 
o método Resina apresentou maior capacidade de extração do 
P aplicado.

Palavras-chave: Adubação fosfatada, Reposição de nutrientes, 
Produção de massa seca.
 
Depoimento: “Durante todo o desenvolvimento e processos que 
foram executados no projeto contribuíram significativamente 
para o desempenho acadêmico, desta forma vale ressaltar 
que mesmo com as dificuldades encontradas não podemos 
desistir. Logo é de total importância para a cadeia pecuarista 
de nossa região. Portanto o desenvolvimento tanto para o 
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meio científico como para o desenvolvimento interpessoal 
pode me auxiliar em minha vida profissional mostrando 
que a pesquisa é uma das principais fontes de conhecimento 
para as presentes e futuras gerações, onde aumentou meu 
conhecimento e o aprendizado para escrever resumos onde 
possibilitou a participação no Congresso Brasileiro de 
Ciências do Solo” (João Santana Maciel).
 
 
 

 



196

PERSONALIDADES DAS CIÊNCIAS NATURAIS:  

ELABORAÇÃO DA BEBIDA LÁCTEA 
FERMENTADA ENRIQUECIDA COM A 

FARINHA DA CASTANHA E A POLPA DE 
BACABA (OENOCARPUS BACABA MART)

Coordenador: Paulo Cesar Laurindo Silva

Equipe executora: Guibson Aparecido da Silveira e Edivan de 
Sousa Gonçalves

Imagens:
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Área do Conhecimento: Ciência e Tecnologia de Alimentos

Período de execução: 05/2014 a 12/2014

Informações do Edital: Edital 021/2014 - PROPES/IFMT

Síntese do Projeto: A Oenocarpus bacaba  Mart, 
popularmente conhecida como bacaba, é uma fruta rica 
em nutrientes, sendo que pode ser utilizada como forma de 
consumo através da produção da sua polpa e da semente 
assada e moída até alcançar características granulométricas 
proveniente da farinha adicionada à bebida láctea fermentada, 
proporcionando um alimento de elevado valor nutritiva, 
conforme os nutrientes presentes nos componentes dessa 
mistura. Sendo ela muito rica em proteínas, e gorduras, 
muitas das vezes utilizadas para extração de óleo. O projeto 
teve por objetivo desenvolver uma bebida láctea fermentada 
enriquecida com a polpa da bacaba e farinha de sua castanha. 
Para a produção da bebida láctea foi utilizado leite pasteurizado 
com teor de gordura padronizado a 3%, obtido de produtores 
da localidade. Após o recebimento foi procedido análises de 
verificação de temperatura, densidade, crioscopia e acidez. 
O soro é proveniente da fabricação do queijo minas frescal, 
realizado no próprio laboratório de tecnologia de alimentos, 
sendo a bebida láctea fermentada na proporção de 60% de 
soro de queijo e 40% de leite integral. Os testes sensoriais 
foram realizados no Laboratório de Análise Sensorial do 
Instituto Federal do Mato Grosso Campus Confresa, cujas 
instalações incluem cabines individuais. Para avaliação 
das amostras, 30 ml da bebida láctea foi servido em copos 
plásticos descartáveis acompanhados com um copo de água. 
O grau de aceitação e intenção de compra da bebida láctea foi 
avaliado utilizando-se o teste afetivo com 50 consumidores 
do produto que avaliaram de forma monocásica, o quanto 
gostaram, ou desgostaram, em uma escala de 1 a 9. Após a 
análise sensorial obtivemos a média de 6,98 para sabor, 6,48 
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para cor, 6,52 para aroma, 6,30 para textura, perfazendo uma 
nota global de 7,16 e um índice de aceitabilidade local de 80%. 
Com relação a intenção de compra, obtivemos uma aceitação 
de 48% das pessoas entrevistadas que comprariam o produto. 
Dentre as várias formas de utilização do soro, subproduto 
na indústria de alimentos, pode-se destacar a elaboração da 
bebida láctea fermentada incrementada com polpa de bacaba 
enriquecida com farinha da castanha da bacaba, sendo um 
produto inovador de grande aceitação no mercado.

Palavras-chave: Análise sensorial, Oenocarpus bacaba Mart 
e Bebida láctea.
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ESTUDO DE PLANTAS COM POTENCIAL 
BIOCIDA: IDENTIFICAÇÃO DE 

METABÓLITOS E AVALIAÇÃO ATIVIDADE 
LARVICIDA

Coordenador: Renan Vitek

Equipe executora: Elton Sodré Fernandes, Jeiel de Moura 
Soares Júnior, Carmen Torres Guedes, Rafael Maia Aveiro 
cessa, Virgínia Cláudia Silva, Mário Geraldo de Carvalho, 
João Paulo Lima Christichini, Mércia Camila Oliveira 
Doutor. 

Informações do edital: 39/ 2014 

 Síntese do projeto: O Brasil é um grande produtor de grãos e 
vem se destacando cada vez mais no cenário mundial. Dentro 
das principais culturas se destaca produção de milho, sendo 
que esta vem alcançando o recorde de produção. Contudo 
a produção vem sendo comprometida ao longo dos últimos 
anos devido a diversas pragas que comprometem o seu cultivo. 
Dentre estas, a Spodoptera frugiperda tem causado prejuízo 
aos produtores, sendo que esta é combatida principalmente 
com inseticidas químicos sintéticos. Nesse contexto, estudos 
têm relatado que as plantas são ricas em substâncias bioativas 
de ação variadas sobre diversos organismos, sendo os 
estudos nesta área importantíssimos ao desenvolvimento das 
novas classes de agentes ao exemplo de controle de pragas 
agrícolas. Assim, esse projeto teve como objetivo fazer o 
levantamento de plantas com potencial biocida, identificando 
e utilizando técnicas cromatográficas como cromatografia 
delgada preparativa ( ccdp),  por absorção em gel de sílica 
(CC)  e líquida de alta eficiência (CLAE).  A identificação 
das substâncias puras e isoladas foram feitas utilizando-se de 
métodos espectroscópicos tais como, UV, IV, RMN de 1H E 
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13C (1D e 2D) e espectrometria de massas (EM ou CG-EM) 
de baixa e alta resolução.  E avaliação da mortalidade de 
Spodoptera frugiperda tratadas com os extratos e substâncias 
isoladas. 

 Palavras-chave: Estudo de Plantas, Potencial Biocida, 
Spodoptera frugiperda.
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MÉTODO HOT FILL COMO FORMA DE 
GARANTIR A QUALIDADE HIGIÊNICO 

SANITÁRIA DO LEITE COMERCIALIZADO 
NO MUNICÍPIO DE CONFRESA/MT

Coordenadora: Marli Da Silva Santos

Equipe executora: Dulcimê Gonçalves Dorta, Ellen Mayara 
Oliveira Lima, Taila Vieira Arruda, Daniela Fernandes 
Oliveira.

Informações do edital: 39/ 2014 

 Síntese do projeto: No Brasil, o leite é obtido em condições 
higiênico-sanitárias deficientes, o que constitui um risco à 
saúde da população, principalmente quando consumido em 
tratamento térmico.  A prática de venda do leite In Natura na 
porta de casa ainda é tradição no município de Confresa e no 
comércio local este produto é vendido em embalagens Pet e 
saco plástico, devido a inexistência de empresas beneficiadoras 
dessa matéria-prima. Na região a produção informal de leite está 
concentrada nos pequenos produtores, que têm na atividade 
leiteira a principal fonte de renda da propriedade e na maioria 
das vezes a falta de estrutura mínima necessária para a questão 
higiênico-sanitária agrava a situação em relação à qualidade 
do leite fornecido para a população. Dentro deste contexto 
o objetivo desse projeto foi verificar a qualidade do leite cru 
comercializado no município de Confresa e propor a aplicação 
do método HOT FILL como forma de melhoria da qualidade 
higiênico-sanitária desse alimento, bem como minimizar a 
ocorrência de DTA’s veiculadas pela ingestão de leite In Natura. 
O método HOT FILL é uma técnica de pasteurização que 
apresenta baixo custo e fácil aplicação.

Palavras-chave: Método Hot Fill, Qualidade higiênico 
sanitária, Comercialização do leite.
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INCIDÊNCIA DE PERCEVEJO-CASTANHO 
(ATARSOCORIS BRACHIARIAE EM ÁREAS 

DE PASTAGEM COM SINTOMAS DE 
MORTE SÚBITA

Coordenador: Raphael Maia Aveiro Cessa

Equipe executora: Robson dos Santos Carvalho 

Informações do edital: 039/ 2014

Síntese do projeto: Segundo Barbosa 2006,2007 milhões de 
hectares de pastagens cultivadas no Brasil cerca de 60 milhões 
são cultivadas com o capim Marandu (brachiaria brizantha cv. 
marandu), uma variedade lançada pela Embrapa em 1983 como 
as pastagens são a base da produção da pecuária de corte no 
Brasil, país com maior produção do mundo em forma extensiva. 
O capim marandu tem um maior destaque no auxílio desta 
produção devido a sua aceitação pelos produtores rurais e suas 
características agronômicas, destacando-se a principal delas, 
a produção de massa seca no verão e outono da forrageira em 
relação a outras duas poaceae: Tanzânia  (panicum Maximum) 
e Setaria (Setaria sphacelata), onde o Marandu teve ênfase com 
índices próximos de 2,03 T/ha no verão e 0,95 T/ha no inverno 
(GERDES, et.al, 1999). A metodologia utilizada foi de estudo 
de caso em questão através da aplicação direta de questionários 
aos pecuaristas do município de Confresa Mato Grosso, para 
rastreamento de propriedades que possuem focos ativos de 
percevejo castanho em pastagem de braquiária no município. 
O objetivo principal foi identificar a incidência de percevejo 
castanho (Atarsocoris brachiariae) nas passagens de braquiárias 
de propriedades rurais e descobrir se existe relação entre o nível 
populacional de percevejo com a morte súbita da passagem.

Palavras-chave: Capim-marandu, Pecuária de corte, Produção 
extensiva. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL, 
SUSTENTABILIDADE E ESCOLA

Coordenador: Dagoberto Rosa De Jesus

Equipe executora: Luis Lessi dos Reis, Saldirene Lúcio Gomes

Informações do edital: PIBIC ensino médio CNPQ 2014

Síntese do projeto: As questões associadas ao meio ambiente, 
a percepção e conservação dos recursos naturais apresentam-
se como uma das grandes preocupações da sociedade e tem se 
tornado assunto presente nos debates e discursos educacionais 
em todas as camadas das estruturas públicas e privadas. Nesse 
sentido, nosso intuito foi pesquisar e promover discussões e 
Estudos acerca da Educação Ambiental nas práticas pedagógicas 
das escolas da Educação Básica a fim de fomentar novas atitudes 
e ações tanto de educadores como de educandos, na cidade de 
Confresa, que visem o desenvolvimento sustentável do planeta.  
A metodologia empregada contou-se com execução de encontros 
formativos que abordaram o trabalho pedagógico através do 
desenvolvimento de projetos interdisciplinares, estudo sobre o 
tema transversal educação ambiental (PCN), e a elaboração de 
propostas de intervenção para as escolas de Educação Básica. 
Em um primeiro momento desenvolvemos pesquisas sobre 
propostas de trabalho interdisciplinar, assim como pesquisa 
sobre a temática educação ambiental como um tema transversal, 
para instrumentalização da equipe de executora, num segundo 
momento uma sistematização dos dados paralelamente à uma 
sondagem sobre o trabalho do tema transversal educação 
ambiental em sua sintonia com as propostas do PCN. A terceira 
etapa consistiu na elaboração, apresentação e execução de 
propostas de intervenção promovendo uma educação ambiental 
em forma de oficinas abertas aos educadores de Confresa. 

Palavras-chave:  Educação ambiental e Sustentabilidade, Escola.
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REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA DOS 
BEBEDOUROS DO CAMPUS CONFRESA

Coordenadora: Aldemira Ferreira Da Silva

Equipe executora: Logas bi da Silva Barros, Paulo Henrique 
de Souza Santos Hugo Ribeiro Monteiro, Lucas Ribeiro 
Milhomem 

Informações do edital: PIBIC Ensino Médio 65/2014

Síntese do projeto: Essa pesquisa teve como objetivo 
promover uma ação voltada para a sustentabilidade 
ambiental. O projeto reutilização de água nos bebedouros, 
visou algo essencial para nossa instituição: a reutilização da 
água em favor da manutenção deste recurso natural. É comum 
no Campus Confresa o desperdício de água das garrafinhas 
como também da água que escorre pelos canos de esgoto 
dos bebedouros. Assim, a proposta do projeto é justamente 
utilizar essa água para promover benefícios para o campus 
através do reaproveitamento, ou seja, armazenando a água 
em recipientes próximos aos bebedouros e utilizar para real 
regar as plantas do jardim da instituição e utilizada também 
para limpeza dos corredores. Deste modo, a ação promoveu 
uma reflexão sobre a utilização dos recursos naturais de 
forma Consciente e sustentável, o processo de informação 
sobre a ação foi feito através de campanhas e orientações aos 
discentes da instituição. Foi mantido uma frequência diária 
de manutenção desses recipientes para evitar a contaminação 
por doenças transmitidas por mosquitos desenvolvidos em 
água paradas.

Palavras-chave:  Reutilização, Água e Educação ambiental. 
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SUSTENTABILIDADE, EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL E CIDADANIA NO CAMPUS 

CONFRESA-MT: PELA MANUTENÇÃO DA 
VIDA

Coordenadora: Maria Auxiliadora de Almeida

Equipe executora:   Ubiranei de Freitas Marinho, Reinaldo 
de Arruda, Maria Eduarda de Almeida Santos, Ana Carolina 
Cruz Ribeiro Brandão, Eliabe Ribeiro Souza, Thaís Amanda 
Rodrigues de Brito, Julyana dos Santos Ferraz. 

Informações do edital: 065/2014

Síntese do projeto: A reflexão sobre as práticas sociais, em 
um contexto marcado pela degradação permanente do meio 
ambiente e do seu ecossistema, cria uma necessária articulação 
com a produção de sentidos sobre a sustentabilidade. Dessa 
forma, esta pesquisa se propôs a dialogar com os autores e 
autoras do contexto Educacional, a fim de, fazer o mapeamento 
das áreas que necessitam de plantio de árvores no Campus 
Confresa. A partir disso, foi desencadeado o plantio de árvores 
nativas do território Araguaia Xingu no campus em parceria 
com o viveiro Municipal tendo como foco a importância das 
árvores no sequestro de carbono. Feito isso cada árvore foi 
identificada em placas com relação ao nome científico, função 
ecológica e usos. os resultados obtidos nortearam discussões, 
proposições e decisões sobre uma prática de educação 
ambiental para a sustentabilidade no espaço formal, permeada 
por uma perspectiva holística de ação que relaciona o homem, 
a natureza e o universo, desencadeando um processo de 
novas atribuições de significados ao meio ambiente. E, enfim, 
situando a educação ambiental em um contexto mais amplo, o 
da educação para a cidadania.

 Palavras-chave: Educação ambiental, Plantio de árvores, 
Manutenção da vida.
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ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E 
ENRIQUECIMENTO DE ÓLEOS COM 
ÓLEO RESINA OBTIDA DE FLORES 
FEMININAS DE MILHO (Zea mays)

Coordenador: Renan Vitek

Equipe executora: Carla Gabrielle de Almeida Santos, 
Luhana Miranda Araújo

Informações do edital: 021/2014

Síntese do projeto:  O milho (Zea mays) é uma planta que 
pertence à família graminae, sendo um dos principais grãos 
cultivados no mundo. O Brasil é um grande produtor desse 
grão e o estado de Mato Grosso é a área em que mais se 
produziu nos últimos anos. A produção de milho na região 
do Baixo Araguaia é na sua grande maioria para fins de 
comercialização e consumo próprio, se destacando a produção 
de pequenos agricultores. As flores femininas (cabelo do 
milho) e a palha são quase todas descartadas na hora da 
colheita e do faturamento. A palha descartada poderia ter 
várias utilidades, a principal delas seria a produção de ração 
e as flores femininas para fins medicinais, já que na medicina 
tradicional por exemplo, são empregadas no tratamento 
de doenças do sistema urinário bem como hipertensão 
e constipação. Nos dias de hoje, produtos fitoterápicos a 
exemplo do Herbal maydis stigma (Cabelos de milho, 
desidratados e fragmentados), estão disponíveis no mercado, 
sendo reconhecidos também pela alopatia como um diurético 
moderado. Estudos anteriores comprovaram que os produtos 
obtidos através das flores femininas do milho possuem a 
presença de metabólitos de alto valor agregado financeiro 
e nutricional de, quando isolados para comercialização ou 
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inseridos na alimentação. Dentre estes, podemos citar os 
carotenóides que são utilizados como aditivos em alimentos 
e apresentam atividades benéficas aos seres humanos. A 
luteína, b-caroteno e a cantina são os mais comuns neste tipo 
de matéria, sendo que estes são compostos com alto poder 
antioxidante e com efeitos já comprovados, ao exemplo da 
luteína que combate a degeneração macular relacionada 
à idade. Todos esses compostos possuem uma dose diária 
mínima recomendada para alimentação humana, sendo que 
estes são encontrados apenas nos alimentos, principalmente 
frutas e verduras. Desta forma é importante uma nova fonte 
desses metabólitos, principalmente a partir de um resíduo 
gerado principalmente na agricultura familiar, agregando 
valor ao mesmo e gerando renda a populações rurais que na 
sua grande maioria são carentes. Outro ponto importante é a 
estabilidade oxidativa dos óleos, que indica se o óleo está em 
bom estado para uso. Quando armazenado de forma incorreta 
pode ocasionar a perda desse óleo. Com esse mal a vazamento 
pode ocorrer que venha a surgir o ranço que modifica a cor, 
o sabor, além de se perder o valor nutricional e comercial. 
Assim propomos a edição de uma fonte rica em carotenoides 
a óleos utilizados na alimentação, principalmente na forma 
In Natura, analisando o potencial antioxidante do mesmo 
através de parâmetros físico-químicos.

Palavras-chave: Produtos naturais, Tecnologia de produtos, 
Origem vegetal. 
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BARRA DE CEREAL ENRIQUECIDA COM 
FARINHA DA CASCA DE MARACUJÁ E 
SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA AVEIA E 

FLOCOS DE ARROZ POR SEMENTES DE 
VEGETAIS

Coordenadora: Marcielle Martins De Paula Mota

Equipe executora: Eduardo Baltazar Niesciur Lopes, Tiago 
Debona

Informações do edital: 021/2014

Síntese do projeto: Barras de cereais são consumidas 
“snacks’’, alimentos de tamanho pequeno e prontos para 
consumo.  Nas últimas décadas, com a mudança no estilo de 
vida das pessoas, alimentos saudáveis e convenientes estão 
ganhando cada vez mais espaço no mercado, sendo a barra 
de cereais um bom exemplo desse tipo de produto. Sendo 
rica em calorias e elementos nutritivos como lipídios, fibras, 
proteínas, minerais e vitaminas. O desperdício de alimentos 
causa grande impacto na sociedade e meio ambiente, as perdas 
são observadas em toda a cadeia produtiva o que estabelece 
uma necessidade de aproveitamento tanto dos alimentos de 
maneira integral quanto a possibilidade de manutenção do 
consumo habitual com a utilização de resíduos para Novos 
Produtos Alimentícios. Tendo isso em vista, foi considerada 
a substituição parcial da aveia em flocos, normalmente 
utilizada para elaboração de barras de cereais, pela farinha da 
casca do maracujá. O maracujá foi utilizado de forma integral, 
pois além da farinha da casca foi utilizado para elaboração 
do produto, o suco da polpa da fruta junto com a semente, 
para formulação da calda, além das sementes de abóbora, 
melancia e melão, sendo utilizadas inteiras e torradas. A 
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polpa do melão desidratada, consistiu em pequenos flocos 
adicionados a barra de cereal, enriquecendo tanto nos aspectos 
nutricionais, quanto nos aspectos sensoriais. Contudo, a 
presente pesquisa teve como objetivo a elaboração da barra de 
cereal com aproveitamento de resíduos, que normalmente são 
desperdiçados, e a realização da análise sensorial no Campus 
Confresa. 

Palavras-chave: Barra de cereal, Casca de maracujá, Sementes 
vegetais. 
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PERSONALIDADES DAS CIÊNCIAS NATURAIS:  

ELABORAÇÃO DE ESTEREOSCÓPIO 
COM MATERIAIS ALTERNATIVOS PARA 
ANÁLISE DE IMAGENS DE IMAGENS DE 

SATÉLITES

Coordenador: Felipe Gimenes Rodrigues Silva

Equipe executora: João Santana Maciel, Rogério Rodrigues 
Fernandes 

Área de aplicação: Ciências Agrárias 

Informações do Edital: 021/2014

Síntese do projeto: Estereoscopia é a ciência e a arte 
que permite a obtenção da visão estereoscópica (terceira 
dimensão). A visão binocular possibilita a percepção da 
tridimensionalidade dos objetos. A imagem que se forma na 
retina de cada olho é plena. Mas há uma pequena diferença 
entre elas, já que os olhos estão separados por uns 5 a 8 cm. 
O cérebro se encarrega de “fundir’’ essas duas imagens em 
uma só, resultando no efeito tridimensional.  Esse efeito de 
relevo pode ser simulado usando-se duas figuras planas, 
ligeiramente diferentes, como as que seriam projetadas em 
cada retina, separadamente. Entretanto, os próprios olhos 
devem se encarregar de “misturar’’ as imagens, antes de 
enviá-las ao cérebro. Para isso é necessário fazer convergir 
os olhos de modo a obter uma imagem nas retinas que 
combine as duas imagens planas das figuras.  é aí que surge 
a dificuldade para algumas pessoas. Elas não conseguem 
fazer esse movimento forçado de “trocar os olhos”, ficando 
estrábico por vontade própria. A visão tridimensional, por 
histeroscopia, é obtida com o auxílio de um instrumento 
denominado estereoscópio que ajuda bastante, uma vez que 
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projeta uma imagem diferente em cada olho, dispensando 
a necessidade de fazê-los convergir à força. O Estereoscópio 
se trata de uma variante para aproximação da perspectiva 
geométrica que ocorre no fenômeno da visão humana. É esse 
equipamento que foi abordado levando em consideração os 
fenômenos físicos que nele ocorrem e que podem, por ele, 
ser ilustrados. Estereoscópio Espelho Sokkia MS 27, esse 
equipamento foi utilizado em sala de aula para fins didáticos, 
com objetivo de complementar as aulas da disciplina de 
sensoriamento remoto. 

Palavras-chave: Elaboração de estereoscópio, Análise de 
imagens, Imagens de satélites.
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PERSONALIDADES DAS CIÊNCIAS NATURAIS:  

BEBIDA LÁCTEA DE ARAÇÁ (PSIDIUM 
ARAÇA RADDI) ENRIQUECIDA COM 

CASTANHA DE BARU (DYPTERIX VOG)

Coordenador: Renan Vitek

Equipe executora:  Lorena Vilela Lima, Wkerllen Abreu 
Martins

Informações do Edital: 021/2014

Síntese do projeto:  Este projeto teve como objetivo a 
elaboração da bebida Láctea de Araçá enriquecida com 
a castanha de baru, produto este diferenciado, pois em 
sua formulação foi adicionado a polpa da fruta do Araçá 
(Psidium araçá Raddi),Visando a utilização de uma fruta 
típica da região do Cerrado, da mesma família da goiaba e 
da jabuticaba (família Myrtaceae),  que possui várias espécies 
frutíferas com características distintas. O nome Araçá deriva 
do Tupi e significa “planta que tem olhos”.  O Araçá é uma 
planta arbustiva com sabor semelhante ao da goiaba, porém 
com um nível de acidez maior. É uma fruta com o formato 
pequeno, arredondada, com sementes vírgulas podendo 
ocorrer modificação na coloração da sua polpa variando de 
acordo com a especificidade da região. O Baru tem origem 
no cerrado, sendo originário do Brasil, pertencente à 
família fabaceae. Sendo uma fruta pequena, com coloração 
amarronzada quando maduro, assim como a amêndoa. 
A utilização da matéria prima do Araçá e do baru ainda é 
desconhecida na maior parte dos países e sua utilização 
maior é em forma de polpa e amêndoas.  Sua madeira por 
sua vez, é de grande utilização para o reflorestamento. A 
utilização da polpa visa evitar o desperdício de tal produto, 
sendo que hoje em dia há uma grande preocupação em 
relação ao aproveitamento da matéria-prima e de resíduos 
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que podem ser utilizados na elaboração de novos produtos. 
O mesmo ocorre com a amêndoa de baru, que possui sais 
minerais, cálcio, sendo rico em fibra, além de possuir riquezas 
energéticas. Este projeto teve como objetivo a produção de um 
produto inovador, com baixo valor econômico e um alto valor 
nutritivo com fonte de vitaminas do complexo A, B, C, além 
de carboidratos e proteínas. Para sua fabricação foi utilizado 
basicamente a polpa da fruta e os derivados de leite, sendo o 
tempo de preparo curto. Este produto foi analisado, com o 
intuito do aprimoramento do mesmo. Essa fruta nativa traz 
além dos benefícios nutricionais, benefícios medicinais tais 
como adstringentes e anti-hemorrágicos, possuindo também 
sabor agradável ao paladar. 

Palavras-chave: Bebida de araçá, Castanha de baru, 
Carboidratos e Proteínas.
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PERSONALIDADES DAS CIÊNCIAS NATURAIS:  

APROVEITAMENTO SUSTENTÁVEL DA 
POLPA DO CAJU NO VALE DO ARAGUAIA

Coordenadora: Carla Danieli Mendes

Equipe executora: Ana Paula Ferreira Rodrigues, Bárbara 
Gabriela Santos Barbaresco

Informações do Edital: nº 21/2014

Área de conhecimento: Ciências Agrárias

Síntese do projeto: Atualmente há uma crescente 
preocupação das autoridades mundiais com a alimentação e 
a água potável. O projeto contemplou um produto destilado 
utilizando uma bebida com sabor agradável a partir do caju 
que existe em abundância na região norte Araguaia e quase 
toda a sua totalidade é destinada ao lixo por não haver uma 
destinação adequada, de proveito ao consumo humano. Este 
trabalho foi elaborado com o objetivo de desenvolver um licor 
fermentado com a polpa do caju em, em duas etapas diferentes: 
uma voltada à fermentação utilizando a luz solar, e outra 
voltada à agregação de valores, com foco na sustentabilidade 
e preservação do meio ambiente. Com a finalidade de avaliar 
suas características sensoriais e argônio ópticas, tendo em 
vista que se trata de um produto que minimiza os custos com 
a produção, já que o mesmo é fabricado usufruindo a polpa 
de uma das frutas mais farta em nossa região, amenizando 
assim o mau aproveitamento do caju. Avaliando o grau de 
aceitabilidade do Consumidor desta forma agregando mais 
valor à cadeia produtiva da fruta na região. O experimento foi 
realizado no Instituto Federal Campus Confresa e consistiu 
na fabricação do licor de polpa de caju utilizando 100% da 
fruta espremida. Para a produção da bebida foi utilizado um 
frasco plástico transparente que ao receber o calor solar que 
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é abundante em nossa região, possibilitando que o líquido 
fosse fermentado aumentando até 1/3 o volume e massa. A 
mistura foi colocada em recipientes plásticos por 60 dias 
tornando tomando o cuidado de não ter contato com água 
para que ocorresse a fermentação. Após a fermentação, foi 
coado e novamente colocado em recipientes plásticos por 
mais 10 dias para que ocorresse uma nova fermentação e 
assim obter uma bebida de boa qualidade.  Foram realizadas 
as análises físico-químicas: 1 - análise sensorial: cor, 
sabor, textura, aroma e demais aspectos. 2 - pH, 3 - Teor 
alcoólico. O experimento foi inteiramente casualizado com 
três repetições e dois tratamentos. Os resultados foram 
submetidos à análise de variância e as médias comparadas 
pelo teste F. As análises estatísticas foram realizadas pelo 
pacote computacional Sisvar for Windows (Ferreira, 2000). 
Os testes sensoriais foram realizados no laboratório de 
análise sensorial do Instituto Federal Campus Confresa, 
cujas instalações incluem cabines individuais. para avaliação 
das amostras, 30 mL de bebida láctea foram servidos em 
copos plásticos descartáveis, codificado com números de três 
dígitos, segundo a ordem balanceada da apresentação. O grau 
de aceitação da bebida láctea foi avaliado utilizando-se o teste 
afetivo com 30 consumidores do produto que avaliaram de 
forma monocrática o quanto gostaram ou desgostaram de 
cada amostra de bebida em relação à textura, cor, sabor e 
aroma. Foi utilizada a escala hedônica estruturada de nove 
pontos: 1 - desgostei extremamente a gostei extremamente. 

Palavras-chave: Polpa de caju, Análise sensorial, Produção 
da bebida.
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PERSONALIDADES DAS CIÊNCIAS NATURAIS:  

APROVEITAMENTO TECNOLÓGICA 
DE INGÁ NA ELABORAÇÃO DE 

BEBIDA LÁCTEA E EXTRAÇÃO DE 
POLISSACARÍDEOS ATRAVÉS DA 

HIDRÓLISE ÁCIDA COM ÁCIDO CÍTRICO

Coordenadora: Marli Da Silva Santos

Equipe executora: Lucas Ribeiro Milhomem, Larissa Lauani 
M. dos Santos

Informações do Edital: nº 21/2014

Área de conhecimento: Ciências Agrárias

Síntese do projeto: O Brasil está entre os maiores produtores 
mundiais de frutos graças à sua extensão territorial veículo 
posição geográfica, solo e condições climáticas. Em virtude 
dessas condições e das novas tecnologias existentes, é possível 
produzir frutos praticamente o ano inteiro. As espécies nativas 
tropicais têm conquistado a preferência do consumidor 
principalmente no que se refere às suas características 
sensoriais sui generis. Os frutos nativos apresentam 
grande importância, não só pelo potencial tecnológico 
que apresentam, mas também por que podem contribuir 
para diversificar a fruticultura de uma determinada região, 
introduzindo no mercado novas opções para fins comerciais. 
Dentre as plantas nativas está o Inga uruguensis que é uma 
das espécies pertencentes à família Leguminosae. Essa espécie 
nativa é utilizada atualmente em reflorestamentos de áreas 
naturais degradadas na recuperação de solos e arborização 
urbana, e seus frutos ainda servem para alimentação da 
fauna e da flora silvestre, a polpa é utilizada In Natura e 
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na preparação de sucos, doces e licores para populações 
locais. Além das utilidades citadas acima, algumas espécies 
têm potencial para uso medicinal devido às propriedades 
adstringentes, descongestionante nasal e atenuante da 
infertilidade feminina. Essa pesquisa teve como objetivo o 
desenvolvimento de formulação da bebida láctea enriquecida 
com a polpa do Ingá e extração de polissacarídeos da semente 
e da casca do Ingá, através de hidrólise ácida com ácido cítrico. 
A bebida láctea foi formulada variando-se, a porcentagem de 
polpa com fermentação através de adição de soro. A extração 
de polissacarídeos foi realizada através de planejamento 
experimental 2² variando a concentração do agente extrator e 
a temperatura da extração.

Palavras-chave:  Ingá, Aproveitamento, Fruto nativo, 
Subaproveitado.
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PERSONALIDADES DAS CIÊNCIAS NATURAIS:  

TECNOLOGIA E ACESSIBILIDADE

Coordenador: Maikon Bruno Giehl

Equipe executora: Lourenço Luz de Araújo, Marlon Frank C. 
da Silva

Informações do Edital: nº 21/2014

Área de conhecimento: Ciências Agrárias

Síntese do projeto: É certo afirmar que estamos na era da 
informação e Tecnologia em massa, contudo, os meios de 
divulgação e informação para aqueles que se utilizam de 
outro meio de linguagem para se comunicar ainda é bem 
restrito. Pensando nisso, esse projeto pretendeu-se criar um 
itinerário virtual voltado para o sujeito surdo através de um 
sistema de código chamado QR code ou código QR, o que é 
a sigla para a expressão inglesa Quick response que significa 
resposta rápida.  O QR code é um código de desenhos criado 
em 1994 com o objetivo de gerar informações, neste caso em 
Libras, direcionando o usuário para um site, hotsite, vídeo, 
etc. A ideia do projeto foi promover ao visitante surdo um tour 
pelas dependências do campus através de vídeos, imagens e 
textos com informações dos setores, curiosidades, de história 
do campus, e etc, sem que, necessariamente, o visitante 
dependa do acompanhamento do profissional tradutor/
intérprete de Libras. A leitura/decodificação do Código é feita 
através de qualquer aparelho eletrônico que possua câmera e 
internet. Ao captar a imagem do QR Code, automaticamente 
o usuário é reportado a um site onde visualiza um vídeo de 
apresentação do ambiente em língua portuguesa e também 
em língua brasileira de sinais - Libras. Com isso, a instituição 
se torna mais acessível àqueles que necessitam do atendimento 
diferenciado, oferecendo ao visitante autonomia para que 
este venha a conhecer toda a instituição, os responsáveis por 
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cada setor, os serviços oferecidos, entre outras informações. 
O projeto futuramente pode ser expandido tornando-se 
multilingue, tendo por exemplo, um dispositivo de voz 
(audiodescrição) que guia a pessoa cega pelas dependências 
do campus ou mesmo expandir a tecnologia local à internet 
levando o Tour ao site do campus, onde o usuário surdo 
poderá visitar a escola sem sair da casa.

Palavras-chave: Tecnologia, Acessibilidade, QR Code.



220

PERSONALIDADES DAS CIÊNCIAS NATURAIS:  

DESENVOLVIMENTO DE UM PRODUTO 
NANOTECNOLÓGICO PARA O POSSÍVEL 

COMBATE AO ESTRESSE OXIDATIVO

Coordenador: Bruno Pereira Garcês

Informações do Edital: nº 21/2014

Equipe executora: Lucinéia Pereira da Silva, Joseane Chaves 
da Costa

Área de conhecimento: Ciências Agrárias

Síntese do projeto: O estresse oxidativo atinge as células 
do corpo devido a uma gama de fatores como respiração 
inadequada, e insuficiência metabólica e também pela 
alta exposição a raios UV. Esse estresse é causado devido a 
formação de espécies reativas de oxigênio (ERO) e nitrogênio 
(ERN), Conhecidos como radicais livres que podem reagir com 
organelas celulares e até com a própria membrana podendo 
causar danos, certas patologias e até a morte da mesma. 
Uma forma de combater esse estresse é com a utilização de 
antioxidantes. Antioxidantes são compostos com uma grande 
quantidade de elétrons que ajudam a proteger as células do 
ataque das espécies reativas de oxigênio. Esses compostos 
são normalmente hidrofóbicos portanto precisa-se utilizar 
um carregador para levar os mesmos para o corpo, tendo 
como principal exemplo os lipossomas de grupos que são 
vesículas de fosfolipídios capazes de encapsular e transportar 
drogas para o organismo. Esses lipossomas possuem uma 
alta permeabilidade cutânea, conseguindo atingir camadas 
internas da pele, portanto podem ser uma ótima alternativa 
para entrega de drogas para proteção da mesma. Nesse 
projeto pretendeu-se preparar as formulações lipossomais 
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contendo antioxidantes para o desenvolvimento de um 
produto tecnológico para o combate ao estresse oxidativo. O 
produto final foi um creme de aplicação cutânea contendo os 
antioxidantes encapsulados que permeiam a pele e protegem 
contra espécies reativas de oxigênio que causam o estresse 
oxidativo e o envelhecimento precoce e também alguns tipos 
de patologias cutâneas. 

Palavras-chave: Creme de aplicação cutânea, Estresse 
oxidativo, Produto nanotecnológico.



222

PERSONALIDADES DAS CIÊNCIAS NATURAIS:  

AVALIAÇÃO DO EFEITO ALELOPÁTICO 
DO EXTRATO IN NATURA FOLHAS, 
FRUTOS E SEMENTES DE MORINDA 
CITRIFOLIA SOBRE A GERMINAÇÃO 
E VIGOR DE SENNA OBTUSIFOLIA E 

SENNA OCCIDENTALIS

Coordenador: Robes Alves Da Silva

Informações do Edital: nº 39/2014

Equipe executora: Pedro Henrique Freire Cardoso

Área de conhecimento: Ciências exatas e da terra

Síntese do projeto: A pecuária extensiva vem sofrendo 
com grandes infestações de plantas invasoras como Senna 
obtusifolia (mata-pasto) e Senna occidentalis (fedegoso)
Tornando a produção por sua vez mais onerosa, tanto o 
controle físico ou químico são Bio economicamente inviáveis, 
tendo em vista essa necessidade, por meio da alelopatia e 
compostos fitoquímicos novas técnicas para minimizar 
essas infestações estão sendo desenvolvidos. Espécies como 
Morinda   citrifolia (noni) que possui mais de 160 compostos 
fitoquímicos presentes em todo seu metabolismo e muitos 
outros que não foram identificados estão sendo estudadas, 
acredita-se quando isolados e testados seus efeitos podem 
contribuir para o desenvolvimento de um bio-herbicida no 
controle de plantas invasoras. A fim de avaliar esta hipótese, 
foram realizados testes alelopáticos do extrato in Natura da 
folha, fruto e sementes de Morinda   citrifolia (noni) sobre 
a germinação e vigor de Senna obtusifolia (mata-pasto) e 
Senna occidentalis (fedegoso). Contudo, foi realizado o teste 
de germinação em laboratório, e foi avaliada a velocidade 
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de germinação e plântulas germinadas, a fim de estimar os 
efeitos dos extratos vegetais sobre as espécies em estudo. 

 Palavras-chave: Bio-herbicida, Fitoquímicos, Noni, Plantas 
invasoras.
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PERSONALIDADES DAS CIÊNCIAS NATURAIS:  

PRODUÇÃO DE GELEIA DE MIX 
DE POLPA DE CAGAITA (Eugenia 

dysenterica) E MANGABA (Hancoria 
speciosa gomes) E PARÂMETROS FÍSICO 

QUÍMICO E SENSORIAL

Coordenador: Robes Alves Da Silva

Equipe executora: Daiane Ricardo Dias, Laylanne da Silva 
Santos, Maria Carolina Costa Ribeiro.

Informações do Edital: 39/2014

Área de conhecimento: Ciências Agrárias

Síntese do projeto: A cagaita (Eugenia dysenterica) é um fruto 
nativo do Cerrado, pertencente à família Myrtaceae. Sua produção 
se destina ao consumo In Natura pela população local e produção 
de diversos produtos alimentícios, sucos e polpas congeladas 
e doces. Embora sejam pouco calóricos, os frutos apresentam 
grande potencial econômico, devido às suas características físicas, 
químicas e nutricionais, além do aroma e sabor agradáveis. A 
Mangabeira (Hancornia peciosa) pertence à família Apocynaceae 
e é nativa do Brasil. Embora seja produtora de látex, seu fruto é rico 
em ferro e boa fonte de vitamina C. Ambas as frutas são muito 
consumidas em forma de polpas, doces e sorvetes. Contudo, este 
trabalho teve como objetivo a produção de geleia de mix de polpa 
de cagaita e Mangaba e também avaliar a sua característica física 
química como: pH, acidez em ácido cítrico e sólidos solúveis, e 
aceitação sensorial da geleia a base do mix de mangaba e cagaita. 
Foram estudadas duas formulações de geleia, variando o teor de 
polpa de cada fruta. Para análise sensorial, 30 consumidores não 
treinados avaliaram ambas as formulações.

Palavras-chave: Produção de geleia, Polpa de cagaita, Parâmetros 
físico-químico e Sensorial.
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QUESTÃO HÍDRICA NO PROJETO DE 
ASSENTAMENTO CANTA GALO: UMA 

REFLEXÃO DIAGNÓSTICA SOBRE 
ÁGUA NA AGRICULTURA FAMILIAR

Coordenador: Claudiney de Freitas Marinho

Equipe executora: Oseias Dos Santo, Ubiraney De Freitas 
Marinho, Sara Pereira Da Costa, Mariana Conceição Leite 
Leonel, Ricardo Bellé, Lucas Leite Leonel 

Área do Conhecimento: Ciências Agrárias 

Período de execução: agosto de 2018 a julho de 2016

Informações do Edital: Nº 046/2015

Síntese do Projeto: O presente estudo tem como objetivo 
Diagnosticar o uso da água em propriedades de agricultores 
familiares do projeto de Assentamento Canta Galo. Para 
galgarmos propõe-se técnica de pesquisa qualitativa 
(pesquisa documental e a campo). Será retirada uma amostra 
de 10% da população de 587 famílias assentadas no Projeto de 
Assentamento Canta Galo que está localizado no Município 
de Confresa – MT. Os dados serão tabulados e tratados 
estaticamente com recursos do Excel; após análise e discussão 
dos resultados espera-se: conhecer o consumo médio de água 
no Assentamento; a descrever as principais fontes de água no 
Projeto; desenvolver conhecimento específico sobre a questão 
hídrica no assentamento.

Palavras-chave: Ambiental, Social, Água.
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PERSONALIDADES DAS CIÊNCIAS NATURAIS:  

AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E 
PRODUTIVIDADE DE TRÊS CULTIVARES 

DE REPOLHO (Brassica oleracea var. capitata) 
NO MUNICÍPIO DE CONFRESA-MT

Coordenadora: Polyana Rafaela Ramos

Equipe executora: Rosinei da Silva Cardoso Benjamin

Imagens: 
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Área do Conhecimento: Ciências Agrárias

Período de execução: 01/08/2015 à 31/07/2016

Informações do Edital: Edital 046/2015

Síntese do Projeto: Objetivando avaliar o Desenvolvimento e 
Produtividade de Três Cultivares de Repolho (Brassica oleracea 
var. capitata), no Município de Confresa-MT, conduziu-se um 
experimento em canteiros (parcelas), construídos em viveiro 
modelo telado, em dois períodos, sendo o primeiro de 15/08/2015 
a 14/12/15 e o segundo de 15/03/2016 a 29/07/2016.  Utilizou-se 
sementes da cultivar Louco de Verão e dos híbridos Midori-F1 
e Sooshu, os quais apresentam tolerância a temperaturas 
elevadas. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso 
(DBC) com três repetições. As parcelas experimentais foram 
constituídas de 32 plantas, com espaçamento de 0,50m x 0,30m. 
A colheita foi realizada ao fim do ciclo, entre 80-103 dias após 
o transplantio. Todos os materiais testados tiveram maior 
desempenho no segundo ciclo (período de menor incidência 
de chuvas). Louco de verão obteve o melhor desenvolvimento 
vegetativos, atingindo as maiores médias nos parâmetros: 
número de folhas; comprimento dos pares de folhas; diâmetro 
do caule; altura do caule; folhas externas a cabeça e massa fresca 
total das folhas. Entretanto, esta cultivar alcançou os menores 
valores em termo de produtividade, em decorrência da alta 
incidência de plantas com florescimento prematuro, indicando 
sua má adaptação às condições locais. A maior produtividade foi 
alcançada por Sooshu (52,7 t.ha-1) e Midori-F1 (56,2 t.ha-1), 
com peso médio de cabeças acima de 800g. Nas condições do 
experimento conclui-se, que os híbridos Sooshu e MidoriF1 
se destacaram como sendo, os materiais mais promissores 
pelo complexo mais consistente de características desejáveis, 
mostrando-se mais adaptado às condições de altas temperaturas 
do município de Confresa-MT.
Palavras-chave: Brassica oleracea var. capitata, híbrido, 
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temperatura.

Depoimento: “No desenvolvimento deste projeto, adquiri 
conhecimentos práticos que são de suma importância para 
minha carreira profissional. Informações teóricas obtidas 
no decorrer do curso de Bacharelado em Agronomia, 
expandiram-se à prática com o auxílio do orientador. Portanto, 
o projeto atendeu as minhas expectativas no que diz respeito 
ao entendimento de diversas práticas agrícolas realizadas, a 
exemplo: Preparo e dimensionamento de canteiros; técnicas de 
plantio; coleta de solo para análise; monitoramento de pragas 
e doenças; dentre outras. Também percebi a importância de 
desenvolver as técnicas agrícolas de forma adequada para 
haver o melhor incremento da cultura. Sendo assim, explorei 
ao máximo a oportunidade que me foi dada, por meio desta 
pesquisa” (Polyana Rafaela Ramos).  
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A QUESTÃO AMBIENTAL NO PROJETO 
DE ASSENTAMENTO CANTA GALO: DA 
COLONIZAÇÃO À DEGRADAÇÃO DO 

SOLO

Coordenador: Oseias Dos Santos

Equipe executora: Aline De Arruda Benevides, Izaelma 
Vieira Silva, Joelma Alves Barbosa 

Área do Conhecimento: Ciências Agrária

Período de execução: agosto de 2015 a julho de 2016

Informações do Edital: 046/2015

Síntese do Projeto: Este trabalho tem como objetivo levantar 
fatores que contribuíram no processo de degradação no solo 
no Projeto de Assentamento Canta galo em Confresa- MT. 
A problemática em torno da conservação do solo tem sido, 
na maioria dos casos, negligenciada e a consequência é o 
crescimento contínuo dos problemas ambientais ligados à 
degradação do solo, tais como: erosão, poluição, deslizamentos, 
assoreamento de cursos de água, etc. Ao concluir essa pesquisa 
espera- se criar propostas de recuperação e conservação do 
solo, além de promover o desenvolvimento ecologicamente 
sustentável da comunidade.

Palavras-chave: Agricultura, Impactos ambientais, Natureza.
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A QUESTÃO AMBIENTAL NO PROJETO 
DE ASSENTAMENTO FARTURA 

EM CONFRESA- MT: REFLEXÕES 
(EXPANSÃO DA AGRICULTURA, USO 
DO SOLO E IMPACTOS AMBIENTAIS)

Coordenador: Oseias Dos Santos

Equipe executora: Aline De Arruda Benevides, Joelma Alves 
Barbosa 

Área do Conhecimento: Ciências Agrárias 

Período de execução:  agosto de 2015 a julho de 2016

Informações do Edital: Nº 046/2015

Síntese do Projeto: O presente estudo tem como objetivo 
diagnosticar os impactos ambientais atribuídos à expansão da 
agricultura em áreas de transição de bioma cerrado e floresta 
amazônica, do projeto de Assentamento Fartura; com ênfase 
pedológica. Para isso propõe-se técnica de pesquisa qualitativa 
( pesquisa documental e a campo). Será retirada uma amostra 
de 10% da população de 448 famílias assentadas. Os dados 
serão tabulados e tratados estaticamente com recursos do 
Excel; após análise e discussão dos resultados espera-se: 
ser fonte de informações para nortear novos estudos sobre 
promoção de desenvolvimento sustentável; promover ações 
de conservação do solo e dos biomas cerrado e floresta 
amazónica; e inspirar pessoas a refletirem a expansão da 
agricultura.

Palavras-chave: Agricultor, Erosões, Cerrado.
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PICOLÉ FITNESS

Coordenador: Sandra Aparecida Tavares

Equipe executora: Akylla Oliveira da Silva; Karynne Lohan 
Viana de Oliveira Cunha
bolsistas do projeto. 

Imagens: 
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Área do Conhecimento: Alimentos

Período de execução: 01/04/2015 a 29/02/2016

Informações do Edital: Edital Pesquisa 006/2015 CFS/IFMT

Síntese do Projeto: O objetivo do projeto foi o desenvolvimento 
de picolés a base de fruta e água, enriquecidos com Whey 
protein, uma proteína extraída do soro do leite bovino que 
têm rápida digestão e absorção intestinal, o que causa elevação 
da concentração de aminoácidos no plasma, que por sua vez 
estimula a síntese protéica nos tecidos proporcionando uma 
hipertrofia muscular mais acelerada. Para adoçar os picolés 
foi utilizado basicamente um edulcorante natural mais eficaz 
e menos calórico, cujas propriedades açucaradas provêm 
de glicosídeos de steviol, extraídos das folhas da planta 
Stevia rebaudiana Bertoni proporcionando um produto de 
baixíssimo valor calórico, porém com alto valor nutritivo, 
focado principalmente em subsidiar o público de atletas 
oficiais e extraoficiais, que buscam rendimento e acima 
de tudo resultados satisfatórios na prática de exercícios 
físicos. Visando beneficiar também a agricultura familiar, 
as frutas escolhidas para dar sabor aos picolés foram: 
Cupuaçu, Murici e Açaí. Os quais têm sua origem majoritária 
do extrativismo e da produção em pequenas unidades 
familiares. As formulações dos picolés foram definidas após 
uma série de testes para se chegar a uma fórmula sem que 
houvesse discrepância na quantidade dos ingredientes para 
cada sabor, definida em: 1000 ml de água; 300g de polpa 
da fruta; 45g de Whey protein; 100 gotas do edulcorante a 
base estévia e 50g de açúcar comum. Estas quantidades são 
suficientes para produção de 30 picolés com 5% da exigência 
nutricional de Whey protein para um atleta. Os picolés 
foram submetidos à análise sensorial com 50 provadores 
não treinados, para identificação do sabor mais aceito. O 
picolé fitness com sabor de cupuaçu foi o mais aceito pelos 
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provadores em todos os quesitos avaliados, inclusive no que 
diz respeito à intenção de compra, tornando-se o mais viável 
comercialmente. O produto deste projeto resultou em uma 
forma simples e barata de suplementação, tanto para atletas 
oficiais quanto extraoficiais, pois cada picolé consumido 
possui aproximadamente 5% da exigência nutricional diária 
de Whey protein. É válido ressaltar que o consumo do picolé 
não afeta o bom funcionamento do organismo e pode ser 
consumido também por não atletas.

Palavras-chave: Atletas, Picolé, Whey protein. 

Depoimento: “Com a implantação desse projeto foi possível 
utilizarem frutas consumidas no cerrado na fabricação 
de picolés de forma diferenciada já que foi utilizado whey 
protein. O projeto possibilitou uma forma simples e barata de 
suplementação, tanto para atletas oficiais quanto extraoficiais, 
pois cada picolé consumido possui aproximadamente 5% 
da exigência nutricional diária de Whey protein” (Sandra 
Aparecida Tavares).
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JOGO DIDÁTICO PARA O ENSINO DA 
FÍSICA

Coordenadores: Ismael Alves Junior /Agnaldo Gonçalves 
Borges Junior

Equipe executora: Jéssica Rizzardo, Talita Lorrayne do 
Nascimento Rosa Leite, Jéssica Rizzaardo, Marcos Vinícius 
Oliveira Junior, Maria Joaquina Ferreira da Silva, Pedro 
Martins Souza

Período de execução: De 01/04/2015 a 31/12/2015.  

Informações do Edital: 006/2015

Imagem:
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Área do Conhecimento: Educação

Síntese do Projeto: O projeto foi desenvolvido no Instituto 
Federal de Mato Grosso Campus Confresa com alunos 
dos cursos Superiores de licenciaturas, o mesmo veio da 
necessidade de inovar em nossa instituição uma didática 
que fosse diferente e que contribuísse como facilitador do 
aprendizado do aluno. O jogo foi desenvolvido pelos próprios 
alunos sob acompanhamento dos orientadores, o objetivo 
deste trabalho além de entrar como método facilitador 
também foi utilizado em momentos de monitoria extra classe 
para reforçar os conceitos aplicados em sala, citamos que essa 
metodologia contribuiu muito, uma vez  tonando as aulas 
menos “maçante” e mais divertida, tento como resultado 
uma maior participação por parte dos alunos e um melhor 
resultado final, isso se verificou pois refletiu em uma maior 
participação e na melhoria do resultado final (“notas”).  É 
bom salientar que o jogo não substituiu o papel do professor e 
nem foi a única metodologia utilizada, mas podemos afirmar 
que com esse processo de inclusão de uma forma diferenciada 
foi marcante no desenvolvimento do aluno. Essa metodologia 
também foi aplicada por alguns alunos que ministravam aulas 
em escola aqui da cidade, segundo relato dos mesmos, eles 
obtiveram um êxodo relevante na participação dos alunos em 
sala, assim como melhorou o compromisso com as demais 
atividades, refletindo assim no resultado final.

Palavras-chave: Educação, didática, Jogo, Aprendizado.

Depoimento: “Essa prática (com jogo didático) foi marcante 
para mim como académico e também como profissional, hoje 
vejo a educação de forma diferente,[...] tento inovar em sala 
de aula para que o resultado dos meus alunos seja positivo” 
(Agnaldo Gonçalves Borges Junior).



236

PERSONALIDADES DAS CIÊNCIAS NATURAIS:  

OCUPAÇÃO DOS EGRESSOS E IMPACTOS 
SOCIOECONÔMICOS DOS PRIMEIROS 

CINCO ANOS DO IFMT CAMPUS 
CONFRESA

Coordenadora: Telma da Silva Aguiar

Equipe executora: Karla Bianca Oliveira Borges, Ana 
Carolina Cruz Ribeiro Brandão, Maria Helena Silva 

Área do Conhecimento: Educação

Período de execução: 31/10/2015 a 31/10/2016

Informações do Edital:  Edital IFMT Nº046/2015

Imagens: 
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Síntese do Projeto: O projeto de pesquisa contatou mais 
de 100 (cem) egressos, de todos os cursos já realizados 
pela instituição até então.  Os egressos responderam a um 
questionário on-line, com mais de dez questões a respeito da 
vida pregressa e sobre sua atuação estudantil e profissional 
atualmente. O projeto usou a metodologia de verificação junto 
a bancos públicos de dados, como Portal da Transparência 
do Governo Federal, consulta a gestores do próprio IFMT, 
consulta a bancos de dados de empresas, além de contatar, 
via redes sociais ou telefone e até pessoalmente os ex-alunos, 
pedindo-lhes que respondessem ao questionário. Após o 
período destinado a colher as informações junto aos alunos as 
respostas foram transformadas em gráficos que possibilitam 
a percepção das informações mais facilmente, bem como um 
relatório que discorreu minuciosamente sobre cada uma das 
questões respondidas e suas significâncias.  A ideia central 
era entender quem eram nossos estudantes, de onde vinham 
e suas motivações para estudar no Campus Confresa. Nós 
também tínhamos a preocupação em saber de que maneira a 
formação no IFMT Campus Confresa subsidiou os estudantes 
em suas vidas profissionais. Uma outra preocupação era 
entender como o próprio Campus Confresa afetava a vida 
econômica da microrregião em que está inserida. Hoje talvez 
esse item merecesse uma pesquisa dedicada apenas a ele, 
pois o que conseguimos constatar ainda não nos pareceu 
suficiente, afinal, sabemos que o orçamento cresceu, mas não 
conseguimos saber ao certo o percentual de empresas locais 
que contratam diretamente com o Campus Confresa, por 
exemplo. 

Palavras-chave: Egressos, Ocupação, IFMT Campus 
Confresa.

Depoimento: “Foi um projeto muito ambicioso e talvez por 
isso mesmo muito difícil de ser realizado, em alguns aspectos 
fomos muito bem-sucedidas e em outros talvez precisássemos 
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de mais assessoria especializada. No entanto, as informações 
coletadas foram muito úteis, auxiliaram o diretor geral da 
época até a responder a órgãos de controle e auxiliou na tomada 
de decisão. O que deixou nossa equipe muito orgulhosa, e até 
desejosa de continuar o trabalho, que a meu entender deve 
ser realizado, de maneira contínua por qualquer instituição” 
(Telma Aguiar).
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AVALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE 
DE FÓSFORO E RECOMENDAÇÃO 
DE ADUBAÇÃO FOSFATADA PARA 

PASTAGEM                                                

Coordenador: Luis Lessi dos Reis

Equipe executora: Ester Gregório e Silva e Thayane Andrade 
Barreto

Imagens: 
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Área do Conhecimento: Agronomia 

Período de execussão: 08/07/2015 a  30/09/2016

Informações do Edital: edital IFMT Nº 46/2015

Síntese do Projeto: Objetivou-se com o presente estudo 
melhorar os critérios de recomendação de adubação fosfatada 
para implantação de pastagem. Foram realizados dois 
experimentos na unidade experimental do IFMT-Campus 
Confresa. Os tratamentos consistiram na aplicação de doses 
de P2O5 determinadas com base em cinco níveis da CMAP 
dos solos (0% - 0 kg de P2O5 ha-1, 4% - 85,2 kg de P2O5 ha-1, 8% 
- 170,4 kg de P2O5 ha-1, 16%- 340,8 kg de P2O5 ha-1 e 24%- 681,6 
kg de P2O5 ha-1), em um experimento será plantado Pannicum 
maximum cv. Mombaça e no outro experimento será Urochloa 
brizantha cv. Piatã. Foram avaliadas as características massa 
verde e seca; perfilhamento, altura; relaçã folha/colmo e área 
foliar das duas capineiras. A produção de Matéria verde e 
matéria seca do capim Pannicum maximum cv. mombaça, 
quanto do capim Urochloa brizantha cv. Piatã, apresentaram 
maiores resultados no primeiro corte das forrageiras, se 
diferindo estatisticamente dos demais cortes. Porém pode-
se afirmar ainda que houve um acúmulo crescente de massa, 
à medida que o teor de fósforo é elevado. Evento este que 
também foi visto em decorrência da altura do Pannicum 
maximum cv. Mombaça em 1º corte que apresentou um 
crescimento constante, proporcional ao aumento das doses 
de fósforo. Não havendo significância nos demais resultados, 
possivelmente, devido a fatores ambientais.

Palavras-chave: Pastagens, Nutrição Fosfatada, Produção

Depoimento: “A execução do projeto foi de grande valia, tanto 
para o meio científico quanto para os discentes envolvidos, 
aprimorando o conhecimento, o desempenho acadêmico 
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e interpessoal, perante o desenvolvimento profissional da 
equipe. Além disso, o trabalho é de extrema importância para 
a região, que focaliza a produção de pastagem, e sofre com a 
falta de informação para melhoria das mesmas. Sendo este 
trabalho considerado uma pesquisa aplicada, pode cooperar 
com produtores, a fim de obter melhores resultados” (Ester 
Gregório e Silva).
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DOSES DE POTÁSSIO NA PRODUÇÃO E 
QUALIDADE DE FRUTOS DE PASSIFLORA 

EDULIS SIMS F. FLAVICARPA DEG. 
ENXERTADO SOBRE PASSIFLORA ALATA 

CURTIS

Coordenador: Luis Lessi dos Reis

Equipe executora: Thayane Andrade Barreto

Área do Conhecimento: Agronomia 

Período de execussão: 01/08/2015 a 30/09/2016

Informações do Edital: Edital IFMT Nº 46/2015

Imagens: 
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Síntese do Projeto: O objetivo do trabalho foi avaliar a 
qualidade e produtividade de maracujá azedo enxertado 
em maracujá doce com deferentes doses de potássio. O 
delineamento experimental foi o de blocos ao caso com 
cinco tratamentos com quatro repetições e 4 plantas por 
parcela, totalizando 80 plantas em todo o experimento. Os 
tratamentos foram: 0 kg K2O ha-1

; 190 Kg K2O ha-1; 380 kg 
K2O ha-1; 570 kg ha-1 e 760 kg K2O ha-1. Como fonte de K2O 
foi utilizado o fertilizante cloreto de potássio. A aplicação dos 
tratamentos foi calculada a partir dos dados de análise de solo 
e sob recomendação do boletim técnico 100). Foram realizadas 
as análises de produção e qualidade da produção. Os dados 
obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F. 
As doses de potássio serão submetidas análise de regressão. 
As doses de K utilizadas no experimento influenciaram 
diretamente nas características ligadas a produção, no qual 
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doses acima de 550 kg ha-1 propiciaram melhor rendimento 
de frutos em plantas de maracujazeiro azedo enxertado sobre 
maracujazeiro doce cv Pérola do Cerrado. As características 
físico-químicas dos frutos de maracujazeiro não foram 
influenciadas pelas doses de potássio no período avaliado. 

Palavras-chave: Maracujazeiro-amarelo,  Maracujazeiro-doce, 
Adubação, Cloreto de potássio.

Depoimento: “O projeto proporcionou o maior 
desenvolvimento interpessoal e coletivo. No decorrer 
das atividades pude vivenciar a realidade e as principais 
dificuldades vividas pelos produtores; podendo compreender 
melhor através da prática os obstáculos que precisam ser 
superados, o que na teoria muitas vezes não é proporcionado, 
então deparamos com nossas dificuldades apenas quando 
vamos ao campo” (Thayane Andrade Barreto –Bolsista).
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FEITO DE LONGA DURAÇÃO DE 
NÍVEIS DE SATURAÇÃO POR BASES NA 
CULTURA DO MILHO EM SISTEMA DE 

INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA 
‘‘SANTA FÉ’ PARA RECUPERAÇÃO DE 

PASTAGENS DEGRADADAS

Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: Raylan Henrique Ribeiro De Paula.

Imagem:

Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execução: De 01/08/2015 a 31/07/2016

Informações do Edital: 046/2015 PROPES/IFMT-PIBIC 
CNPq/PROPES/IFMT
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Síntese do Projeto: As propriedades agrícolas, em geral, 
necessitam de alternativas que possam intensificar o uso 
da terra e aumentar a sustentabilidade dos sistemas de 
produção, com melhoria da renda. Entre as possibilidades 
de diversificação, encontra-se a integração lavoura-pecuária 
que integra as duas atividades com objetivos de maximizar 
racionalmente o uso da terra, da infraestrutura e da mão- 
de-obra, diversificar e verticalizar a produção, minimizar 
custos, diluir os riscos e agregar valores aos produtos 
agropecuários, por meio dos recursos e benefícios que 
uma atividade proporciona à outra. Neste contexto, essa 
integração tem participado de forma ascendente, gerando 
sustentabilidade e divisas para o Brasil, de forma a propiciar 
recuperação de pastagens à baixo custo, uma vez que o lucro 
da cultura implantada propicia amortização de praticamente 
todo o custo da reforma da pastagem, proporcionando altas 
produtividade de carne e/ou leite com a melhoria da mesma.

Palavras-chave: Milho, Recuperação de áreas degradadas, 
Desenvolvimento sustentável.

Depoimento: “Nas condições em que o estudo foi conduzido, 
o objetivo geral deste trabalho foi alcançado. Foram avaliados 
os diferentes aspectos da as formas de cultivo, e os níveis de 
saturação por bases não influenciaram o desenvolvimento e 
produtividade da cultura do milho. De modo geral, a adição 
de doses mais elevadas de calcário acima da recomendada 
oficialmente não surtiu efeitos estatisticamente significativos, 
de modo que tais práticas não conferem vantagem prática em 
sua adoção. Foram observadas dificuldades na falta de insumos 
no campus, contudo, as dificuldades foram contornadas com 
os recursos disponíveis, e os objetivos alcançados de forma 
satisfatória” (Elizeu Luiz Brachtvogel).
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REDUÇÃO DE DOSES E IMPACTO 
AMBIENTAL DO HERBICIDA 

GLYPHOSATE EM DESSECAÇÃO DE 
BRACHIARIA BRIZANTHA POR MEIO 

DA ADIÇÃO DE ADJUVANTES

Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: André Luís Sodre Fernandes.

Imagem:
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Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execução: De 01/08/2015 a 31/07/2016

Informações do Edital: Edital Nº 046/2015 PROPES/IFMT-
PIBIC CNPQ/PROPES/IFMT

Síntese do Projeto: A agricultura mundial tem evoluído 
continuamente no sentido de desenvolver sistemas de produção 
sustentáveis econômica e ambientalmente. Para tanto, deve-se 
atentar para técnicas que envolvam o menor revolvimento do 
solo, menor uso de agroquímicos. Frequentemente, os sistemas 
de produção conservacionistas estão fundamentados na 
aplicação de herbicidas não-seletivos, com amplo espectro de 
controle, em área total para dessecação. Na tentativa de elevar a 
eficácia destes sobre a cobertura vegetal e tentar reduzir as doses 
empregadas, acelerar a senescência, bem como a penetração 
cuticular e absorção celular da molécula, diversas substâncias 
têm sido adicionadas à calda de pulverização, contudo, nem 
sempre se tem dados sobre o comportamento destes para 
cada região. Diante disso, o objetivo geral deste trabalho é de 
avaliar diferentes aspectos da dessecação da cobertura vegetal 
com o herbicida glyphosate quando influenciada pela adição 
de ureia, sulfato de amônio e óleos emulsionáveis à calda de 
pulverização, incluindo a análise de diferentes doses, no 
controle de Brachiaria brizantha cv. Marandu. Nesse sentido, 
busca-se verificar qual manejo de dessecação da pastagem 
que propicie melhores resultados de controle da capineira na 
região do Baixo Araguaia, por meio da avaliação do controle 
percentual das plantas daninhas aos 7, 14, 21 e 28 dias após a 
aplicação (DAA) dos tratamentos, massa fresca e seca aos 28 
DAA.

Palavras-chave: Sustentabilidade, Impacto ambiental de 
herbicidas, Tecnologia de aplicação, Desenvolvimento 
sustentável.
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Depoimento: “Nas condições em que o estudo foi conduzido, 
o objetivo geral deste trabalho foi alcançado. Foram avaliados 
os diferentes aspectos da dessecação da cobertura vegetal 
com o herbicida glyphosate quando influenciada pela adição 
de ureia, sulfato de amônio e óleos emulsionáveis à calda 
de pulverização, incluindo a análise de diferentes doses, no 
controle de Brachiaria brizantha cv. Marandu. De modo 
geral, a adição de quaisquer produtos à calda de pulverização, 
bem como doses de herbicida acima da recomendada pela 
bula não surtiram efeitos estatisticamente significativos, de 
modo que tais práticas não conferem vantagem pratica em sua 
adoção. Foram observadas dificuldades na falta de insumos 
no campus, contudo, as dificuldades foram contornadas com 
os recursos disponíveis, e os objetivos alcançados de forma 
satisfatória” (Elizeu Luiz Brachtvogel).
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IOGURTE GREGO GELATINADO SABOR 
CAGAITA

 
Coordenadora: Aline de Arruda Benevides

Equipe executora: Oseias Dos Santos, Marcela Cristina 
Francisca De Souza, Bier Hoff David Dias Santana, Matheus 
Oliveira Landguidey, Abimael Bastos Ferreira 
 
Área do Conhecimento: Ciência e Tecnologia de Alimentos
 
Período de execução: agosto 2015 a julho de 2016
 
Informações do Edital: Nº 046/2015
 
Síntese do Projeto: Ao  se propor buscar o desenvolvimento 
de um alimento com formulação inovadora, priorizou- 
se a utilização de matérias primas que promovesse o 
desenvolvimento sócio económico regional através da 
agricultura familiar. Para tanto, neste trabalho, o objetivo geral 
é a obtenção de um iogurte grego gelatinado sabor cagaita, 
visando o desenvolvimento de um produto inovador através 
de um alimento que atenda a segurança alimentar, a segurança 
dos alimentos e nutricional e que possa ser produzido e 
comercializado pelo agricultor familiar. Outra característica 
importante de se pontuar é o estimulo ao consumo de frutos 
do cerrado, como cagaita. Trata-se de um fruto do cerrado de 
sabor azedo, com propriedades antioxidantes e vitaminas C e D  
de forma complementar, se buscara também a realização de 
um teste de analise sensorial, de forma a apontar a aceitação, 
analisando se o produto desenvolvido agrada ou desagrada o 
consumidor.

Palavras-chave: Iogurte grego gelatinado, Fruto do cerrado, 
Desenvolvimento socioeconómico regional.
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DIAGNOSTICO ETNOPEDOLOGICO: 
O USO DO SOLO POR AGRICULTORES 

FAMILIARES NO PROJETO DE 
ASSENTAMENTO INDEPENDENTE I

 
Coordenadora: Aline Arruda Benevides

Equipe executora: Oseias Dos Santos, Jonhey Gomes Cardoso, 
Tais Amanda Rodrigues De Brito, Paloma Lacerda Araújo 

Área do Conhecimento: Ciências Agrária

Período de execução: agosto de 2015 a julho de 2016

Informações do Edital:  Nº 046/2015

Síntese do Projeto: O presente estudo teve como objetivo 
diagnosticar o uso do solo em propriedades de agricultores, 
do Projeto de Assentamento Independente I. Para submeter 
propõe-se técnica de pesquisa qualitativa (pesquisa documental 
e a campo). Será retirada uma amostra de 10% da população 
de 270 famílias assentadas no Projeto de Assentamento 
Independente I que está localizado no município de Confresa- 
MT. Os dados serão submetidos a comparação empírica e 
científica; após análise e discussão dos resultados espera-se: 
conhecer os valores empíricos do conhecimento do agricultor 
no assentamento; desenvolver conhecimento específico sobre 
a questão empírica do agricultor.

Palavras-chave: Agricultura familiar, Assentamento, 
Agricultura.



253

PRECURSORAS, MODERNAS E CONTEMPORÂNEAS

BRIGADEIRO FITNESS

Coordenador: Sandra Aparecida Tavares

Equipe executora: Akylla Oliveira da Silva; Karynne Lohan 
Viana de Oliveira Cunha
bolsistas do projeto. 

Imagens: 

Área do Conhecimento: Alimentos

Período de execução: meados de 2016 a meados 2017.
 
Informações do Edital: 076/2016 CFS/IFMT
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Síntese do Projeto: O projeto teve o objetivo de produzir 
brigadeiro fitness de maneira inovadora substituindo todos 
os componentes utilizados para fabricação do brigadeiro 
convencional. O produto produzido é funcional e fitness 
ao mesmo tempo, pois além de nutrir, auxilia no ganho de 
massa muscular. Na formulação do brigadeiro fitness foi 
utilizado óleo de coco, cacau em pó, batata doce, biomassa 
de banana verde, Whey protein, mel de abelha, esteviosídeo 
em pó e açúcar. Ao todo foram testadas três formulações 
(tratamentos) para verificar a formulação mais aceita através 
da realização da análise sensorial com 50 provadores não 
treinados. Em grande parte dos quesitos a amostra de número 
638, referente à formulação que contém 25% de biomassa de 
banana verde e 75% de batata doce, alcançou as maiores notas 
em uma escala de 1 a 9. O brigadeiro fitness atende o público 
de atletas oficiais/extra oficiais, além de pessoas que querem 
alimentar-se melhor e de forma saudável, sem abrir mão de 
consumir doces. O brigadeiro fitness consolidou-se como um 
alimento saudável, alternativo, simples e de fácil elaboração, 
além de servir como suplementação proteica.

Palavras-chave: Atletas, Saudável, Whey protein. 

Depoimento: “Com a implantação desse projeto foi possível 
utilizarem componentes como a biomassa de banana verde, 
além de outros produtos benéficos à saúde na fabricação do 
brigadeiro, possibilitando consumir doces de forma saudável, 
além de ser fonte de proteína.  O projeto possibilitou uma 
forma simples e barata de suplementação, tanto para atletas 
oficiais quanto extra oficiais, pois cada brigadeiro consumido 
possui aproximadamente 5% da exigência nutricional diária 
de Whey protein” (Sandra Aparecida Tavares).
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PRODUÇÃO DE CURTA-METRAGEM: 
TECNOLOGIAS DIGITAIS A SERVIÇO 

DA LEITURA E ESCRITA

Coordenadora: Célia Ferreira de Sousa

Equipe Executora: Paloma Lacerda Araújo, Rogério Martins, 
Marcelo Silva Rodrigues 

Período de execução: 10/10/2016 a 07/07/2017

Imagens:

Síntese do projeto: O projeto teve como objetivos 
compreender e motivar a produção de atividades e de práticas 
didático/pedagógicas que contemplassem e explorassem os 
recursos tecnológicos altamente avançados dos modernos 
aparelhos celulares utilizados pela grande maioria dos 
nossos estudantes. Consideramos o espaço da sala de aula, 
um espaço dialógico e social, no qual se forma se aprende 
e, consequentemente, se produz conhecimento, optamos 
por considerarmos a sala de aula um ambiente não alheio 
ao mundo exterior, onde circulam as inovações científicas 
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e tecnológicas que tanto têm atraído os nossos jovens. É 
inovadora a ideia de mesclar o teatro, cinema com tecnologia, 
visando o bom desempenho da competência e habilidades 
leitoras e escritoras dos estudantes do Ensino Médio. O projeto 
foi desenvolvido com duas turmas de 1 ano do curso técnico 
em agropecuária ingresso em 2016 e três turmas de 1 ano de 
ingresso em 2017, destas três, uma é do curso de agroindústria 
e duas do curso de agropecuária do IFMT campus Confresa. 
Priorizamos as aulas de língua portuguesa, e trabalhamos 
durante todo o 4 bimestre do ano letivo de 2016 e o 1 bimestre 
do ano letivo de 2017. Primeiramente focamos na importância 
de os estudantes aprenderem a diferenciar a estrutura de 
cada gênero textual, bem como compreender as tipologias 
de textos, pois os gêneros contos e crônicas pertencem a 
tipologia narrativa. Esclarecemos também a importância de 
conhecerem e identificarem os elementos principais de uma 
narrativa e fizemos alguns exercícios de fixação sobre os 
mesmos. Realizamos várias estratégias de leituras de crônicas 
em sala de aula, leitura protocolada, individual e em grupos 
e na sequência debates e interpretação dos textos. Depois de 
termos lido e dramatizado várias narrativas em sala de aula, 
constituímos vários grupos por sala para que cada grupo 
escolhesse uma narrativa das que já tínhamos trabalhado em 
sala, ou, outra de acordo com a preferência do grupo, para 
em seguida, criarem roteiros teatrais. Após criados os roteiros 
de todos os grupos, iniciamos a sessão de ensaios e ajustes, 
até estarem prontos para as gravações e edições dos curta-
metragem e finalmente a socialização de curtas-metragens aos 
demais estudantes. Após as etapas de estudos, produções das 
curtas-metragens e apresentações das mesmas, fizemos uma 
avaliação do desenvolvimento do projeto, onde cada grupo 
teve a oportunidade de expor as dificuldades encontradas no 
percurso, bem como as facilidades do projeto. A avaliação 
foi constituída de três itens: Pontos positivos, pontos 
negativos e pontos a serem melhorados. Dentre os pontos 
positivos, “conseguimos intensificar a amizade uns com os 
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outros, tivemos uma noção básica para atuar em um teatro; 
compreendemos com facilidade a crônica e aprendemos a 
trabalhar em grupo, apesar das diferenças e dificuldades”. “O 
projeto nos proporcionou oportunidades de melhor trabalhar 
em equipe, nos ajudou a entender melhor uma crônica e 
como devemos encená-la e gravá-la. Tivemos uma nova 
experiência; trouxemos mais conhecimento das crônicas; 
aprendemos coisas novas como edição de vídeo; Criação de 
roteiro; Organização dos integrantes para entrar em cena; 
Forma diferente de avaliação; teve um bom prazo para a 
entrega dos trabalhos. Os pontos negativos citados foram 
problemas de edição dos vídeos; poucos integrantes e muita 
demanda; falta de espaço ideal para gravação; dificuldade 
em encontrar horários disponíveis entre os participantes dos 
grupos; dificuldade de interpretação do personagem por parte 
de alguns alunos. E os pontos a serem melhorados, recaíram 
sobre a necessidade de todos se comprometerem igualmente, 
e também de haver uma maior afinidade e convívio entre os 
integrantes. 

Palavras-chave: Leitura, Escrita, Curta-metragem, 
Tecnologia.

Depoimento: “O trabalho Crônicas proposta pela professora 
Célia possibilitou que os alunos trabalhassem em equipe, 
favorecendo a comunicação entre os mesmos, além de 
incentivar a leitura o que aguçou ainda mais o gosto dos 
alunos pela literatura, acreditamos que essa atividade 
colaborou para que os alunos fossem mais participativos e 
menos vergonhosos” (Paloma Lacerda Araújo).
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ELABORAÇÃO DE MATERIAIS 
DIDÁTICOS E DE ESTRATÉGIAS DE 

ENSINO INOVADORAS PARA O ENSINO 
DE CIÊNCIAS

Coordenador: Marcelo Franco Leão

Equipe executora: Mara Maria Dutra, Ana Cláudia 
Tasinaffo Alves, Jhoseph Barbosa dos Santos, Jéssica da Silva 
Alves, Diego Mesquita de Souza

Imagens: 
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Área do Conhecimento: Ciências Humanas/Educação

Período de execução: 01/08/2016 a 31/07/2017

Informações do Edital: Edital PROPES/IFMT  Nº  33/2016

Síntese do Projeto: Muitos estudantes consideram complexo 
estudar Ciências Naturais (Biologia, Física e Química), 
além de abstrato, pragmático ou desmotivador. Talvez isso 
ainda aconteça devido aos professores da área nem sempre 
considerarem ou estabelecerem relações entre todos os 
elementos que constituem o processo educativo. Esse fato pode 
estar atrelado à formação inicial que receberam. O projeto 
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objetivou realizar pesquisas que estimulam o desenvolvimento 
de soluções técnicas para o ensino de Ciências. A elaboração 
desses materiais didáticos e estratégias inovadoras serviram 
não somente para a comunidade científica, mas para toda 
comunidade, uma vez que possibilitou a instrumentalização 
de professores de Ciências (Química, Física e Biologia) da 
região Araguaia-Xingu e adjacências. A intenção foi propiciar 
um espaço que envolva pesquisa, discussões e aperfeiçoamento 
profissional, que servirá como recursos pedagógicos 
para dinamizar o ensino de Ciências. Após o período de 
elaboração dos materiais, foram desenvolvidos momentos 
de capacitação para os acadêmicos e professores de Ciências 
das redes públicas e privadas de ensino da região. Essas 
atividades foram desenvolvidas a fim de torná-los promotores 
de mudanças no cenário atual das escolas em que estão 
inseridos. Após essa etapa, foi solicitado que os participantes 
desenvolvessem estratégias de ensino inovadoras em suas 
aulas e que pesquisem suas próprias práticas pedagógicas. 
Na conclusão do projeto ocorreu a socialização e publicação 
dos relatos dessa experiência pedagógica para a comunidade 
local e científica por meio da publicação de um e-book. Dessa 
maneira, foi possível contribuir com a qualidade do ensino 
de Ciências, que leve a compreensão dos conceitos científicos 
envolvidos nos fenômenos naturais.
Palavras-chave: Ensino de Ciências, Estratégias de ensino, 
Formação de professores.

Depoimento: “Ao analisar o contexto educacional, percebe 
se que nem sempre os professores conseguem associar 
as estratégias pedagógicas aos conceitos científicos que 
necessitam ensinar de maneira a favorecer e potencializar a 
compreensão dos estudantes sobre o objeto em discussão. Por 
isso, cada vez mais se torna necessário oportunizar situações 
de aprendizagem que capacitem os professores de ciências 
naturais para o ensino contemporâneo” (Marcelo Franco 
Leão).
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EFEITO DA ADUBAÇÃO ORGÂNICA NA 
PRODUÇÃO E QUALIDADE DE FRUTOS 

DE BANANA TIPO PRATA

Coordenador: Luis Lessi dos Reis

Equipe executora: Thayane Andrade Barreto, Robson Dos 
Santos Carvalho, Prof. Dr. Givaldo Dantas Sampaio Neto e 
Prof. Gustavo Caione

Imagem: 

Área do Conhecimento: Agronomia (5.01.00.00-9)

Período de execução: 01/Agosto/2016 a 31/Junho/2017

Informações do Edital: edital IFMT Nº 33/2016
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Síntese do Projeto: O objetivo do trabalho foi avaliar a 
produção e qualidade de frutos de Banana tipo Prata em 
função da aplicação de composto orgânico. O delineamento 
experimental foi de blocos ao acaso com 8 tratamentos em 
esquema fatorial 4 X 2, com três repetições e 2 plantas por 
parcela, totalizando então 48 plantas em todo o experimento. 
As variáveis analisadas foram diâmetro de caule, número 
de folhas e altura de planta. As doses de composto orgânico 
foram 0 kg, 60,83 kg, 121,66 kg e 243,33 kg por família. Houve 
diferença significativa apenas para número de folhas na 6° 
avaliação de BRS Conquista e 7° avaliação da variedade FHIA 
18.
Palavras-chave: Musa spp. Fertilidade. Crescimento

Depoimento: “De suma importância para minha formação 
acadêmica, fixação de conteúdos abordados durante o curso 
de Bacharelado em Agronomia, compreensão de elaboração 
e execução de projetos científicos, bem como manejo 
nutricional, de pragas e doenças relacionadas a cultura da 
bananeira (Musa spp)” (Thayane Andrade Barreto –Bolsista).
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REDUÇÃO DE DOSES E IMPACTO 
AMBIENTAL DO HERBICIDA 

GLYPHOSATE EM DESSECAÇÃO DE 
BRACHIARIA BRIZANTHA POR MEIO 

DA ADIÇÃO DE ADJUVANTES

Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: Robson Virgulino Xavier

Imagem:

Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execução: 01/08/2016 a 31/07/2017

Informações do Edital: 033/2016 PROPES/IFMT-PIBIC 
FAPEMAT/PROPES/IFMT

Síntese do Projeto: A agricultura mundial tem evoluído 
continuamente no sentido de desenvolver sistemas de 
produção sustentáveis econômica e ambientalmente. 
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Para tanto, deve-se atentar para técnicas que envolvam o 
menor revolvimento do solo, menor uso de agroquímicos. 
Frequentemente, os sistemas de produção conservacionistas 
estão fundamentados na aplicação de herbicidas não-
seletivos, com amplo espectro de controle, em área total para 
dessecação. Na tentativa de elevar a eficácia destes sobre 
a cobertura vegetal e tentar reduzir as doses empregadas, 
acelerar a senescência, bem como a penetração cuticular e 
absorção celular da molécula, diversas substâncias têm sido 
adicionadas à calda de pulverização, contudo, nem sempre se 
tem dados sobre o comportamento destes para cada região. 
Diante disso, o objetivo geral deste trabalho é de avaliar 
diferentes aspectos da dessecação da cobertura vegetal com 
o herbicida glyphosate quando influenciada pela adição 
de ureia, sulfato de amônio e óleos emulsionáveis à calda 
de pulverização, incluindo a análise de diferentes doses, no 
controle de Brachiaria brizantha cv. Marandu. Nesse sentido, 
buscou-se verificar qual manejo de dessecação da pastagem 
que propicie melhores resultados de controle da capineira na 
região do Baixo Araguaia, por meio da avaliação do controle 
percentual das plantas daninhas aos 7, 14, 21 e 28 dias após a 
aplicação (DAA) dos tratamentos, massa fresca e seca aos 28 
DAA.

Palavras-chave: Sustentabilidade, Impacto ambiental de 
herbicidas, Tecnologia de aplicação, Desenvolvimento 
sustentável.

Depoimento: “Esse projeto possibilitou avaliação dos 
diferentes aspectos da dessecação da cobertura vegetal com 
o herbicida glyphosate quando influenciada pela adição 
de ureia, sulfato de amônio e óleos emulsionáveis à calda 
de pulverização, incluindo a análise de diferentes doses, no 
controle de Brachiaria brizantha cv. Marandu. Observamos 
a falta de insumos no campus, contudo utilizou-se os 
recursos disponíveis e os objetivos foram alcançados de forma 
satisfatória”, (Robson Virgulino Xavier).
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PRODUÇÃO DE FORRAGEM E 
EFICIÊNCIA DE USO DE FÓSFORO 

EM TRÊS FORRAGEIRAS TROPICAIS 
SUBMETIDAS À ADUBAÇÃO FOSFATADA

Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: Andre Luís Sodre Fernandes.

Imagem:

Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execução: 01/08/2016 a 31/07/2017

Informações do Edital: 033/2016 PROPES/IFMT - 
CHAMADA 2016/2017 
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Síntese do Projeto: As propriedades agrícolas, em geral, 
necessitam de alternativas que possam intensificar o uso 
da terra e aumentar a sustentabilidade dos sistemas de 
produção, com melhoria da renda. Entre as possibilidades 
de intensificação, encontra-se a adubação de pastagens, com 
objetivos de maximizar racionalmente o uso da terra, da infra-
estrutura e da mão- de-obra, minimizar custos, diluir os riscos 
e agregar valores aos produtos agropecuários, por meio dos 
recursos e benefícios que a adubação traz a atividade. Neste 
contexto, essa técnica tem despertado interesse crescente, 
gerando sustentabilidade e divisas para o Brasil. Contudo, 
faz-se necessário maior volume de dados para aumentar 
a eficiência de adubação no processo de recuperação de 
pastagens, proporcionando custos mais competitivos, gerando 
maior lucro da pastagem implantada e amortização do custo 
da reforma da pastagem mais rapidamente, proporcionando 
altas produtividades de carne e/ou leite com a melhoria da 
mesma.

Palavras-chave: Brachiaria brizantha cv. Marandu, 
Andropogon gayanus cv. Planaltina; Panicum maximum 
cv. Massai; recuperação de pastagens degradadas, 
desenvolvimento sustentável.

Depoimento: “Conclui-se que a dose 85 kg/ha surtiu mais 
efeito, resultados superiores em todos os aspectos observados 
diante das outras doses, e por razão é a dose mais indicada 
para as condições testadas, independentemente das cultivares 
de forrageira empregada. Produtores podem agora basear-
se melhor na tomada de decisão sobre níveis de adubação a 
serem observados” (Elizeu Luiz Brachtvogel). 
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MOMENTOS FORMATIVOS PARA 
OS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO 

EM EDUCAÇÃO DO CAMPO E 
ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO DE 

CIÊNCIAS 

Coordenador: Marcelo Franco Leão

Equipe executora: Mara Maria Dutra, Ana Claudia Tasinaffo 
Alves, Thiago Beirigo Lopes, Ellen Letícia Alves Vasconselos, 
Aline Silva de Assis, Danilo Fernando Luz Oliveira e Wanessa 
Souza Barros

Imagens: 



268

PERSONALIDADES DAS CIÊNCIAS NATURAIS:  

Área do Conhecimento: Ciências Humanas/Educação

Período de execução: 01/07/2016 a 30/06/2017

Informações do Edital: 015/2016 – Interno IFMT/CFS 

Síntese do Projeto: O projeto teve o intuito de viabilizar 
recursos materiais e pedagógicos para o bom andamento de 
momentos formativos dos Cursos de Pós-Graduação Lato 
Sensu em Educação do Campo e em Ensino de Ciências, 
que envolveu a instrumentalização das aulas, a realização 
da “I Mostra de Trabalhos dos Cursos de Especialização 
do IFMT Campus Confresa” e a realização das “bancas 
de defesa” desses cursos. As reflexões proporcionadas por 
tais momentos formativos envolveram diferentes áreas do 
conhecimento, no âmbito da formação de professores e da 
docência na Educação Básica, sobre questões relacionadas 
aos processos de ensino e de aprendizagem. Foram espaços 
formativos para troca de experiências oriundas dos diferentes 
níveis e modalidades de ensino, promovendo a interlocução 
entre pesquisadores, estudantes de graduação, pós-graduação 
e de professores do Ensino Superior e da Educação Básica da 
região Araguaia-Xingu e adjacências. As aulas contaram com 
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recursos materiais para o desenvolvimento de atividades, 
que levem a um ensino contextualizado, interdisciplinar e 
que forme para a vida e para o trabalho. As bancas de defesa 
também foram importantes momentos formativos que 
necessitam de subsídios materiais para ocorrer, tais como 
água mineral, copos, toalhas, entre outros. A realização da I 
Mostra de Trabalhos das Especializações do Campus Confresa 
teve por objetivo promover a divulgação dos resultados de 
investigações em andamento nos Cursos de Especialização 
em Ensino de Ciências e Especialização em Educação do 
Campo. Com a realização desses momentos formativos (aulas, 
mostra de trabalhos e bancas de defesa) foi possível propiciar 
momentos de trocas de experiências e de aperfeiçoamento dos 
envolvidos, além da autorreflexão da prática docente levando 
em consideração os temas ciência, tecnologia e inovação. 
Acredita-se que o projeto tenha auxiliado na melhoria da 
qualidade de ensino ofertado na região Araguaia-Xingu por 
meio dos professores que receberam tal formação. 

Palavras-chave: Mostra de trabalhos, aulas, bancas de defesa, 
socialização.

Depoimento: “Para mim, foi o início de uma trajetória 
acadêmica e profissional. As experiências vividas e 
compartilhadas através do diálogo de outros colegas 
acadêmicos, de fato foi algo notório e que me levava a 
imaginar como, eu, no futuro faria tudo aquilo. A partir 
desses momentos, comecei a objetivar a continuidade das 
pesquisas no mestrado e até mesmo no doutorado, pois foi 
uma experiência que além da teoria, nós desenvolvemos na 
prática e servia como estímulos para prosseguirmos com 
tudo” (Danilo Fernando Luz Oliveira).



270

PERSONALIDADES DAS CIÊNCIAS NATURAIS:  

VERIFICADOR DE SEMENTES POR 
METRO LINEAR (VSML)

Coordenador: Geraldo Magela Freire Silva
 
Equipe executora: Geraldo Magela Freire Silva

Área do Conhecimento: Engenharia Mecânica

Período de execução: 08/2016 a 08/2017

Informações do Edital: 016/2016 – Interno IFMT/CFS 

Síntese do Projeto:  O presente projeto participa 
significadamente, no âmbito agropecuário, aplicando-se 
diretamente no ramo da agricultura de precisão (AP), sua 
função previu um possível comando sobre uma das tantas 
dificuldades deste novo sistema de produção. É essencial, 
na hora do plantio, vários cuidados no conjunto trator-
implementos, motivados por poucas tecnologias disponíveis 
no mercado. Este visou o desenvolvimento de uma nova 
tecnologia para a AP, adaptando um equipamento que realiza 
a leitura de sementes que caem em solo durante o plantio, 
denominado: verificador de sementes por metro linear 
(VSML). Seu propósito é apresentar uma nova tecnologia 
onde o produtor terá uma possível redução de custos, 
controle de sementes/metro linear, e ganho de tempo. Este 
projeto visa também enfatizar a importância de desenvolver 
e/ou aprimorar tecnologias para a comunidade rural como 
também auxiliar em atividades acadêmicas com os discentes 
estimulando a criatividade e produção científica.

Palavras-chave: Agricultura de precisão, Verificador de 
sementes, Metro linear.
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EDUCAÇÃO E AÇÕES AFIRMATIVAS: UM 
ESTUDO SOBRE O LUGAR E A PRESENÇA 
DE PROFESSORES NEGROS E NEGRS NO 

IFMT

Coordenador: Josadaque Martins Silva

Equipe executora: Josadaque Martins Silva, Simony Silva 
Oliveira, Thiago Beirigo Lopes, Luana Gabriela Botelho de 
Oliveira, Allynne Rodrigues da Silva e Lêda Michelly Gomes 
Souza.

Área do Conhecimento: Educação/Educação e relação étnico-
raciais

Período de execução: 08/2016 a 07/2017

Informações do Edital: 016/2016 – Interno IFMT/CFS 

Síntese do Projeto: Este Projeto de pesquisa problematiza 
a diminuta presença de professores negros e negras, bem 
como o lugar subalterno que, majoritariamente, esses poucos 
docentes ocupam no cenário das universidades públicas e 
privadas brasileiras. Parte-se do pressuposto de que o cerne 
deste problema é o racismo acadêmico, justificado pelo mito da 
democracia racial. O objetivo foi levantar a quantidade total de 
professores negros e negras no Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso- IFMT; descrever o lugar 
que ocupam na instituição; desmistificar a ideia de que o mundo 
acadêmico é um mundo sem cor. Buscou como resultado, uma 
discussão contínua sobre o problema da desigualdade racial na 
docência superior, ainda dominado pelas diretrizes do ethos 
acadêmico branco. Para tanto, a metodologia aplicada envolveu 
uma combinação de pesquisa bibliográfica e questionário.

Palavras-chave: Educação, Relação étnico-raciais, Racismo 
acadêmico.
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE 
ZOONOSES ENTRE MORADORES DA 

CIDADE DE CONFRESA -MT

Coordenador: Laila Natasha Santos Brandão

Equipe executora: Laila Natasha Santos Brandao, Carla 
Daniele Mendes, Larissa Silva Baquião, João Pedro Honório de 
Carvalho Silva, Thalyta Raynne Silveira MAgalhãe, Alexandre 
Brito Salles, Sintia Aparecida Santos, Mateus Costa Araújo, 
Allyne Rodrigues da Silva e Lais Oliveira Dias.

Área do Conhecimento: Saúde Animal (Programas Sanitários)

Período de execução: 01/08/2016 a 01/08/2017

Informações do Edital: 016/2016 Cnpq

Síntese do Projeto: As Zoonoses, doenças transmissíveis de 
animais para humanos, são cada vez mais comuns no ambiente 
urbano, fato que pode estar diretamente relacionado ao 
estreitamento da relação homem-animal. Muitas zoonoses ainda 
sofrem com a mistificação de seus sintomas e origens, entre elas 
a toxoplasmose erroneamente atribuída ao convívio com gatos, 
a brucelose quase sempre associada apenas com bovinos e a real 
forma de contágio do tétano. No município de Confresa-MT 
o número de animais domésticos com livre acesso a rua é alto, 
sendo estes das mais diferentes espécies, desde cães até grandes 
ruminantes. Nesse cenário o conhecimento sobre as zoonoses 
por parte dos proprietários é de importância para a saúde 
pública, através de questionários objetivos aplicados busca-se 
um delineamento nesse aspecto para fomentar possíveis ações 
futuras que visem o melhor acesso à informação.

Palavras-chave: Animais domésticos, Controles de doenças, 
Vacinação.
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A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ROBÓTICA 
COMO UM MODELO DIDÁTICO 

CONSTRUTIVISTA DE PRÁTICAS 
EXPERIMENTAIS PARA ENSINAR CONCEITOS 

DE FÍSICA AO ENSINO MÉDIO

Coordenador: Ismael Alves Júnior

Equipe executora: Ismael Alves Júnior, Gabriel Pereira 
Marinho, Patrícia Fernandes de Araújo, Thiago Beirigo Lopes, 
Agnaldo Gonçalves Borges Júnior e Walas Silva Moreira.

Área do Conhecimento: Ensino-Aprendizagem

Período de execução: 01/08/2016 a 01/07/2017

Informações do Edital: 016/2016 CNPQ

Síntese do Projeto: O projeto de pesquisa visa estudar a 
Olimpíada Brasileira de Robótica como um modelo de ensino-
aprendizagem construtivista no ensino de Física. Nosso método 
constitui-se em estar aplicando as atividades teóricas e práticas 
das Olimpíadas Brasileira de Robótica para um determinado 
grupo de alunos e seguir sua evolução durante todo o ensino 
médio. Esperamos como resultado desenvolver um modelo 
didático-pedagógico cuja prática seja construtivista. Também 
que colabore como modelo de ensino-aprendizagem para que 
tenhamos uma prática educativa centrada no aprendizado do 
discente proporcionando um fortalecimento do ensino médio e 
que possibilite a descoberta de jovens talentos. Espera-se como 
resultado ter uma equipe de robótica para 2017 para concorrer 
às medalhas de ouro. Também, espera-se com o programa 
criar um núcleo de robótica no IFMT/Confresa aplicado à 
agricultura de precisão.

Palavras-chave: Olimpíada brasileira de robótica, Modelo 
didático construtivista, Conceitos de Física.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO IFMT CAMPUS 
CONFRESA: APOIANDO AS PESSOAS COM 

NECESSIDADES ESPECÍFICAS

Coordenadora: Aline de Oliveira Gonsalves

Equipe executora: Aldemira Ferreira Da Silva, Simony Silva 
Oliveira, Luciana Santos Da Rosa, Maikon Bruno Giehl, Ana 
Cristina Wagner, Mara Maria Dutra, Cristine Moraes Dos 
Anjos, Patrícia Pereira Da Silva, Gerlayne Graziella Aires 
Duarte, Solineide Canuto de Lima, Noelle Dalmagro da Silva, 
Geânio de Jesus da Silva.

 Imagem:

 Área do Conhecimento: Educação

 Período de execução: Julho de 2016  a  Junho de 2017

 Informações do Edital: EDITAL  IFMT Nº 15/2016

 Síntese do Projeto: Este projeto teve como objetivo criar 
um grupo de apoio aos educandos matriculados no IFMT 
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Campus Confresa que apresentavam dificuldades de 
aprendizagem, para acompanhar individual e coletivamente 
estes alunos com necessidades específicas de aprendizagem, 
visando melhorar a autoestima dos discentes. A metodologia 
do projeto partiu da observação da realidade de cada um, 
buscando uma solução para as dificuldades de aprendizagem. 
Buscou-se a escolha de estratégias e atividades  pedagógicas 
que dariam resolução aos problemas revelados. Os estudantes 
que participaram do projeto foram os que apresentaram casos 
de dificuldades na leitura, escrita, entre outros previamente 
selecionados através da observação da realidade. Houve 
a organização de oficinas pedagógicas ministradas pelos 
integrantes do projeto com o objetivo de construir materiais 
pedagógicos para serem usados pelos alunos do projeto. 
As dificuldades de aprendizagem foram minimizadas e a 
autoestima destes estudantes  foi recuperada. Em relação 
aos acadêmicos bolsistas envolvidos no projeto, adquiriram 
experiência e maior entusiasmo pela profissão de educador.

Palavras-chave: Educação inclusiva, Necessidades específicas, 
Dificuldades de aprendizagem.

Depoimento: “Depoimento de bolsista: O projeto foi muito 
importante, pois nós aprendemos muito ajudando os discentes 
a interagirem com os demais, para que eles possam ter mais 
desenvolvimento nas aulas. Com as atividades aprendemos 
e adquirimos conhecimento, devido os encontros semanais 
proporcionarem mais comunicação com o próximo.  O projeto 
foi de extrema importância devido ter melhorado o que se 
diz respeito às notas e relacionamento dos alunos com seus 
professores. O fato de sermos futuros licenciados já auxiliou no 
nosso desenvolvimento como futuros educadores de discentes 
portadores de necessidades específicas. A execução do projeto 
proporcionou conhecimento de realidades diferentes do dia 
a dia, tendo contato direto com alunos que têm dificuldades 
especiais. Sem contar a satisfação a cada evolução que esses 
alunos apresentaram, a interação com os professores tanto do 



276

PERSONALIDADES DAS CIÊNCIAS NATURAIS:  

aluno como de nós bolsistas, mostrou que cada um de nós 
só temos a aprender um com o outro. Como alunos de um 
curso de licenciatura foi um aprendizado que podemos levar 
para a vida profissional, e sabemos que estaremos preparados 
para atender esses alunos tão especiais” (Aline de Oliveira 
Gonsalves).
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OFICINAS DE APRENDIZAGEM
 
Coordenadora: Aldemira Ferreira da Silva

Equipe executora:     Gilsiene Sousa; Luciana Santos da 
Rosa; Elienai Resende Nunes; Simony Silva Oliveira

Imagem:

Área do Conhecimento:   Educação

Período de execução: 01/08/2016 a 31/07/2017

Informações do Edital: Nº 033/2016 IFMT/RTR/PROPES

 Síntese do Projeto: O presente trabalho promoveu 
Oficinas de Aprendizagem no campus Confresa do IFMT 
com o propósito de melhorar o desempenho escolar 
dos/das discentes do Ensino Médio Integrado. Com o 
desenvolvimento de ações como a troca de saberes entre os/
as estudantes; o desenvolvimento de atitudes de cooperação e 
corresponsabilidade para com os/as envolvidos/as no projeto 
e a melhora do nível de desempenho escolar dos/das discentes 
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do Ensino Médio Integrado buscou-se superar as dificuldades 
de aprendizagem dos estudantes dos Cursos de nível Médio 
Técnico. Durante a execução do trabalho foi necessário 
a participação de vários atores:  a) os coordenadores de 
área, sendo os alunos/as responsáveis por coordenar as 
atividades de estudo de um grupo de estudantes, previamente 
formado. Foi realizado o edital de seleção dos/das estudantes 
interessados/das em atuarem como coordenadores/as de área 
para a execução das Oficinas de Aprendizagem das várias 
disciplinas; b) os/as discentes participantes das Oficinas de 
Aprendizagem com interesse em melhorar a aprendizagem 
nas respectivas disciplinas. Foram motivados pelos/pelas 
professores/as, o Núcleo de Apoio Psicossocial, Pedagógico 
e de Saúde - NAPPS e os/as coordenadores/as de área; c) o 
coordenador e bolsista do projeto ficaram responsáveis por 
acompanhar a execução das oficinas de aprendizagem, de 
forma a garantir o seu eficaz desenvolvimento; acompanhar 
a participação dos/das discentes e dos/das coordenadores/
as de área nas oficinas e orientar os/as coordenadores/as de 
área para garantir melhor desempenho dos/das estudantes 
nas Oficinas de Aprendizagem e d) os colaboradores que 
acompanharam a execução das Oficinas de Aprendizagem 
motivando e incentivando os discentes e os coordenadores 
de área e coordenaram as escalas/programação das Oficinas 
de Aprendizagem com os respectivos coordenadores de área. 
Cada grupo de Oficinas de Aprendizagem foi formado com 
no máximo 05 estudantes, de preferência de mesmo ano 
de escolaridade, cada grupo que compôs uma oficina de 
aprendizagem tiveram seus/suas participantes fixos, onde 
pode ser acrescido ou renovado quando o/a coordenador/a 
de área sentisse a necessidade, ou conforme foram surgindo 
às demandas para a criação de novos grupos. Cada oficina 
teve um/uma Coordenador/a de Área responsável pelo seu 
planejamento e execução. Ao todo foram formados 05 grupos 
de Oficinas de Aprendizagem de matemática, que se reuniram 
em diversos espaços de tempo durante o ano letivo para a 
troca de conhecimentos e em outros momentos contaram 
com a orientação e ajuda dos professores de matemática da 
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instituição. A partir deste projeto foi possível promover a troca 
de saberes entre os/as estudantes na disciplina de matemática, 
além do desenvolvimento de atitudes de cooperação e 
corresponsabilidade para com os/as envolvidos/as no projeto, 
além de promover a melhoria do nível de desempenho escolar 
dos/das discentes do Ensino Médio Integrado. Despertou 
nos estudantes a necessidade do planejamento cotidiano das 
atividades para garantir a execução das obrigações escolares, 
sendo que essas atividades ganham maior qualidade quando 
socializada e revisada nos grupos.

Palavras-chave: Grupo de estudo, troca de saberes, orientação.

Depoimento: “Esse Projeto das Oficinas de Aprendizagem 
foi de suma importância para mim porque assim, consegui 
ver as minhas dificuldades e juntamente com os estudantes 
que participaram das oficinas. Meu aprendizado na matéria 
que tem cálculo melhorou muito, gostei muito de participar 
do projeto vou levar para minha vida e quando estiver 
fazendo a regência levarei para os meus alunos esse método 
de trabalhar em grupo e compartilhar o conhecimento entre 
eles”, (Gilsiene Sousa).
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SABERES E (RE) PRODUÇÃO DA VIDA NO 
CAMPO

Coordenadora: Aldemira Ferreira da Silva

Equipe executora: Nara Rayane Brandão da Silva

Imagem:

Área do Conhecimento: Ciências Sociais

Período de execução: 01/08/2016 a 31/08/2017

Informações do Edital: Nº 033/2016 IFMT/FAPEMAT

 Síntese do Projeto: A pesquisa ocorreu no Projeto de 
Assentamento (PA) Independente I, localizado no município 
de Confresa, criado pelo Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária no ano de 1995, com capacidade para assentar 
294 famílias, mas, que atualmente, possui 279 assentados, com 
uma área total de 14699,52 ha. (BRASIL/INCRA, 2017). Assim, 
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foram ouvidos os Trabalhadores Rurais, sobre as suas explicações 
e interpretações de como ocorre o processo de organização 
política nos assentamentos, sendo que as informações descritas 
e o contexto em que foi desenvolvida a pesquisa foram 
considerados. Descobriu-se com as respostas dos entrevistados 
que os movimentos sociais existentes, atualmente, encontram 
dificuldades para congregar as categorias em uma causa comum, 
pois são diversos os interesses e expectativas dos trabalhadores. 
Os resultados mostram que estão participando dos movimentos 
sociais, mas pelas falas dos trabalhadores rurais não se percebem 
como sujeitos atuantes, que podem também direcionar, através 
da representatividade, os rumos destes movimentos. A categoria 
encontra-se em um momento de individualidades, perdendo 
a identidade de luta, pois ocorre que no contexto capitalista da 
produção, os trabalhadores do campo, membros de famílias de 
agricultor familiar, muitas vezes são obrigados a desenvolverem 
atividades externas a propriedade como estratégia de 
sobrevivência, devido a não condições de competir com as 
grandes propriedades rurais, pela ausência de políticas para a 
produção e a comercialização, não participam de programas 
de incentivos, muitas vezes endividados são obrigados a dispor 
da matéria prima para as indústrias por baixos preços. Além 
disso, no processo de organização do trabalho no campo tende 
a assumir dentre outras formas, a individualizada, seguindo os 
moldes capitalistas de produção.
 
Palavras-chave: Trabalho e educação, saberes, movimentos 
sociais

Depoimento: “A instituição se manteve presente no projeto 
Assentamento Independente I;  Em relação ao conhecimento, 
juntos, houve a troca de saberes, com a participação dos 
trabalhadores rurais do campo, que se sentiram à vontade em 
responder as perguntas e relatar um pouco de sua história em 
relação a forma de organização e os saberes da vida no campo. 
Conhecemos a realidade e o cotidiano dos agricultores no 
campo, como eles adquirem o conhecimento” (Nara Rayane 
Brandão da Silva).
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QUALIDADE E QUANTIDADE DA 
PRODUÇÃO LEITEIRA EM ORDENHA 
MANUAL E ORDENHA MECÂNICA NO 

MUNICÍPIO DE VILA RICA - MT

Coordenador: Laila Natasha Santos Brandão

Equipe executora: Tiago Cardoso de Oliveira

Área do Conhecimento: Ensino-Aprendizagem

Período de execução: 01/09/2016 a 01/09/2017

Informações do Edital: IFMT 033/2016

Síntese do projeto: O manejo de ordenha vem passando por 
grandes mudanças e é de suma importância a verificação e a 
determinação da qualidade e sanidade do leite obtido durante 
este processo, o município de Vila Rica possui grande porte 
de produção de leite, isso implica diretamente em grande 
preocupação quanto ao tipo de ordenha e qualidade de 
produção, este índice de produção resulta num grande giro 
financeiro do município, sendo uma das principais fontes de 
renda tanto de grande como de pequenos produtores. Com o 
objetivo de colaborar e trabalhar junto com os proprietários, o 
trabalho visa realizar visitas e levantamentos das propriedades, 
discutindo as principais dificuldades encontradas ou medidas 
incorretas que estejam sendo utilizadas pelos produtores.

Palavras-chave: Leite; Ordenha; Custos.
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE DANO 
FOLIAR CAUSADO PELA Spodoptera 

frugiperda (J. E. SMITH) (LEPIDOPTERA: 
NOCTUIDAE) EM DIFERENTES INSTAR DE 

DESENVOLVIMENTO, NA CULTURA DO 
MILHO (Zea Mays l)

Coordenador: Pedro Martins Sousa

Equipe executora: Edivan de Sousa Gonçalves

Área do Conhecimento: Pesquisa

Período de execução: 01/06/2016

Informações do Edital: IFMT 033/2016

Síntese do projeto: O trabalho buscou determinar os reais 
dados sobre o nível de dano causado pela lagarta S. frugiperda, 
visando diminuir os impactos causados pelo inseto nas folhas, 
já que a área foliar de uma cultura possui grande importância 
principalmente nos aspectos relacionados à produção, pois 
está estreitamente relacionada ao processo fotossintético das 
plantas aumentando sua produtividade. Assim o objetivo 
do trabalho foi avaliar a produtividade da massa foliar 
produzida pelo milho em seus diferentes estádios vegetativos, 
e a quantidades de alimento que a lagarta necessita em 
cada instar do seu desenvolvimento morfológico, buscando 
determinar a máxima população de lagarta que pode conter 
em um metro da cultura do milho, não excedendo o ponto de 
dano econômico, variando em questão do estádio vegetativo 
da planta e o instar da lagarta. Resultando em uma maior 
eficiência no programa de MIP, usado nas lavouras para o 
monitoramento dessas pragas, proporcionando a redução 
do custo de produção através do controle racional de pragas, 
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pois disponibiliza de tomadas de decisões conscientes aos 
termos de produtos ou processos a serem escolhidos e a sua 
implantação dentro da lavoura, sempre utilizando como fator 
determinante a população do inseto praga na cultura.

Palavras-chave: Avaliação foliar, Spodoptera frugiperda, 
Cultura do milho (Zea mays L.)
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APICULTURA COMO FONTE DE RENDA 
ALTERNATIVA PARA A AGRICULTURA 

FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE 
CONFRESA -MT

Coordenador: Leandro Alves Lacerda

Equipe executora: Hugo Ribeiro Monteiro, Joseph Barbosa 
dos Santos, João Pedro Barbosa Nogueira, Michelle Marinho 
dos Santos Mineli

Imagens: (A) Análises físico-químicas do mel; (B) Manejo de 
colmeias; (C) Resultado de análise microbiológica 

Área do Conhecimento: Ciências Agrárias

Período de execução: 01/07/2016 a 30/06/2017

Informações do Edital: Edital 015/2016 IFMT Campus 
Confresa
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Síntese do Projeto: O cenário observado em Confresa-MT 
é de maneira geral favorável à implantação, fortalecimento e 
expansão da apicultura, devido à grande biodiversidade da 
região, e ao grande número de propriedades de agricultores 
familiares com características ideais ao desenvolvimento dessa 
atividade. Entretanto o desconhecimento sobre a atividade 
apícola, a falta de incentivo e de capacitação são os maiores 
entraves para a implantação e desenvolvimento da apicultura. 
O objetivo desse projeto é contribuir para o desenvolvimento 
econômico e social das comunidades rurais localizadas 
no município de Confresa, por meio de mini-curso com 
palestras e dia de campo com a finalidade proporcionar ao 
produtor uma nova forma de gerar renda para a agricultura 
familiar agregando valores ecológicos e humanos por meio 
da divulgação e capacitação da atividade apícola. O projeto 
foi dividido em duas partes, composto por atividades de 
extensão e pesquisa. Inicialmente foram realizadas visitas aos 
órgãos públicos relacionados com atividades agropecuárias 
do município, como Secretaria de Agricultura, INCRA e 
EMPAER com o objetivo de coleta de dados a respeito de 
propriedades classificadas como de agricultura familiar, bem 
como estabelecer parcerias com esses órgãos. Foi firmada 
uma parceria com a equipe de ATES do município, a fim de 
facilitar a identificação e localização dos produtores. Após 
identificados os assentamentos e comunidades, foram 
realizadas visitas nas propriedades com o objetivo de divulgar 
o projeto e convidar os produtores para participarem das 
atividades propostas. Foram entregues cartilhas divulgando 
a atividade apícola. Aplicou-se um questionário para verificar 
o atual cenário apícola da região.  Foi formalizado o convite 
para que os produtores participassem das palestras e dia-de-
campo sobre a criação de abelhas e produção dos produtos 
apícolas ofertados pelos executores deste projeto e pelo 
técnico de extensão rural da Secretaria de Agricultura de 
Confresa. A parte de pesquisa do projeto, concentrou-se na 
realização de análises físico-químicas e microbiológicas dos 
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produtos apícolas, foi possível realizar apenas coleta de mel, 
obtidos nas apiculturas da região de Confresa. Os valores 
dos resultados dos testes físico-químicos, compostos por 
Umidade, Cinzas, Acidez, Açúcares redutores, Sacarose 
aparente, Hidroximetilfurfural e Atividade diastásica estão 
de acordo com os parâmetros determinados pela Instrução 
Normativa N°11/2000 do Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento. As contagens de coliformes termotolerantes 
para todas as amostras, apresentaram contagens inferiores 
ao limite estabelecido pela legislação, estando, portanto de 
acordo com a resolução RDC nº 12/2001 (BRASIL, 2001). 
As contagens para Bolores e Leveduras das amostras, 
apresentaram formação de colônias características para 
bolores não superiores a 2x102 UFC/g. Neste trabalho não 
foi detectada a presença de Salmonella sp. em nenhuma 
amostra, indicando que os resultados estão de acordo com a 
RDC n°12 (BRASIL, 2001) que estabelece ausência em 25g do 
alimento. No que diz respeito a parte da extensão, ficou claro 
a dificuldade de implementação de práticas agropecuárias 
que fogem aos padrões de criação de animais para produção 
de carne e leite, bem como o plantio de milho, soja e outros 
grãos. Foi possível observar pouco interesse dos produtores 
da região para a atividade apícola. 

Palavras-chave: Abelhas, Produtos apícolas, Capacitação.

Depoimento: “Participar do projeto foi de grande importância 
para nosso aprendizado, pois com a necessidade de realizar 
pesquisas em material bibliográfico consegui compreender 
toda uma cadeia de produção de mel, bem como assimilar 
conhecimentos muito importantes sobre histórico, espécies, 
manejos, mercado, valores de comercialização e regiões 
produtoras. O projeto de maneira geral me fez repensar alguns 
conceitos que eu tinha principalmente sobre a agricultura 
familiar e a sustentabilidade ambiental. Não tenho dúvidas 
que foi de grande valia para a minha vida acadêmica, pois 



288

PERSONALIDADES DAS CIÊNCIAS NATURAIS:  

tive a oportunidade de ver e aprender com as adversidades e 
dificuldades da agricultura familiar em nossa região, e através 
desse projeto hoje compreendo a grandeza e a importância 
da mesma para o desenvolvimento do nosso município. Vale 
destacar também o desenvolvimento do relacionamento 
interpessoal proporcionado pelo contato com produtores 
e outros profissionais da área, o que pode ser considerado 
resultado do que é conhecido como extensão. Por fim temos a 
certeza de estarmos com um conhecimento muito maior sobre 
a importância da apicultura e também do desenvolvimento 
da agricultura familiar” (Leandro Alves Lacerda).
. 
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EFEITO DA OMISSÃO DE 
MACRONUTRIENTES EM FRUTEIRAS 

TROPICAIS

Coordenador: Luis Lessi dos Reis

Equipe executora: Luhana Miranda Araújo 

Imagem:

Área do Conhecimento: Agronomia 

Período de execução: 01/08/2016 a 31 /07/2017

Informações do Edital: edital IFMT Nº 33/2016

Síntese do Projeto: O objetivo deste trabalho será estudar o 
desenvolvimento de plantas frutíferas tropicais sob a omissão 
de macronutrientes em solução nutritiva. O delineamento 
experimental a ser utilizado é o inteiramente ao acaso com 7 
tratamentos e 4 repetições, sendo cada parcela composta por 5 
plantas em hidroponia. E quatro blocos com mudas de goiaba e 
maracujá com 7 tratamentos com parcela com três plantas em 
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vasos e areia separados em épocas diferentes. Os tratamentos 
foram as soluções nutritivas com a omissão individualizada 
de cada macronutriente, segue: T1 = solução completa 
(Testemunha), T2 = -N, T3 = -P, T4=-K, T5 = -Ca, T6 = -Mg, 
T7 = -S. Como solução padrão será utilizada a de Hoangland 
& Arnon (1950). Para avaliação dos tratamentos, após 50 
dias, foram avaliados o número de folhas (completamente 
expandidas), altura e diâmetro do colo. Além da coleta de 
dados biométricos também será calculado os índices de 
absorção, transporte e utilização dos macronutrientes. Para 
análise dos dados será realizada análise de variância pelo 
teste F. Posteriormente as médias serão submetidas ao teste 
de Tukey a P<0,05 para efeito comparativo. Espera-se que 
entre os tratamentos apresente diferenças para a absorção, 
transporte e utilização dos elementos pelas frutíferas, para 
assim utilizar tais resultados para soluções relacionadas à 
eficiência nutricional, melhor desenvolvimento das plantas e 
redução de custos com uso de fertilizantes.

Palavras-chave: Psidium guajava L., Passiflora edulis f. 
flavicarpa, Nutrição Mineral, Desenvolvimento.

Depoimento: “O desenvolvimento do presente trabalho 
é de suma importância para formação de um acadêmico 
em agronomia, principalmente na parte de nutrição 
mineral. Observando quais são os sintomas na falta de cada 
macruntriente (N,P,K,S,Mg,Ca)” (Luhana Miranda Araújo).
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REDUÇÃO DE DOSES E IMPACTO 
AMBIENTAL DO HERBICIDA 

GLYPHOSATE EM DESSECAÇÃO DE 
BRACHIARIA BRIZANTHA POR MEIO 

DA ADIÇÃO DE ADJUVANTES
 
Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: Robson Virgulino Xavier.

Imagem:

Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execução: 01/08/2016 a 31/07/2017

Informações do Edital: Edital Nº 033/2016 PROPES/IFMT 
- Programa Institucional De Bolsas De Iniciação Científica – 
PIBIC FAPEMAT/PROPES/IFMT
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Síntese do Projeto: A agricultura mundial tem evoluído 
continuamente no sentido de desenvolver sistemas de produção 
sustentáveis econômica e ambientalmente. Para tanto, deve-se 
atentar para técnicas que envolvam o menor revolvimento do 
solo, menor uso de agroquímicos. Frequentemente, os sistemas 
de produção conservacionistas estão fundamentados na 
aplicação de herbicidas não-seletivos, com amplo espectro de 
controle, em área total para dessecação. Na tentativa de elevar 
a eficácia destes sobre a cobertura vegetal e tentar reduzir 
as doses empregadas, acelerar a senescência, bem como a 
penetração cuticular e absorção celular da molécula, diversas 
substâncias têm sido adicionadas à calda de pulverização, 
contudo, nem sempre se tem dados sobre o comportamento 
destes para cada região. Diante disso, o objetivo geral deste 
trabalho é de avaliar diferentes aspectos da dessecação 
da cobertura vegetal com o herbicida glyphosate quando 
influenciada pela adição de uréia, sulfato de amônio e óleos 
emulsionáveis à calda de pulverização, incluindo a análise 
de diferentes doses, no controle de Brachiaria brizantha cv. 
Marandu. Nesse sentido, busca-se verificar qual manejo de 
dessecação da pastagem que propicie melhores resultados de 
controle da capineira na região do Baixo Araguaia, por meio 
da avaliação do controle percentual das plantas daninhas aos 
7, 14, 21 e 28 dias após a aplicação (DAA) dos tratamentos, 
massa fresca e seca aos 28 DAA.

Palavras-chave: Sustentabilidade, Impacto ambiental de 
herbicidas, Tecnologia de aplicação, Desenvolvimento 
sustentável.

 Depoimento: “Nas condições em que o estudo foi conduzido, 
o objetivo geral deste trabalho foi alcançado. Foram avaliados 
os diferentes aspectos da dessecação da cobertura vegetal 
com o herbicida glyphosate quando influenciada pela adição 
de ureia, sulfato de amônio e óleos emulsionáveis à calda 
de pulverização, incluindo a análise de diferentes doses, no 
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controle de Brachiaria brizantha cv. Marandu. De modo 
geral, a adição de quaisquer produtos à calda de pulverização, 
bem como doses de herbicida acima da recomendada pela 
bula não surtiram efeitos estatisticamente significativos, de 
modo que tais práticas não conferem vantagem prática em sua 
adoção. Foram observadas dificuldades na falta de insumos 
no campus, contudo, as dificuldades foram contornadas com 
os recursos disponíveis, e os objetivos alcançados de forma 
satisfatória” ( Elizeu Luiz Brachtvogel). 
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PRODUÇÃO DE FORRAGEM E 
EFICIÊNCIA DE USO DE FÓSFORO 

EM TRÊS FORRAGEIRAS TROPICAIS 
SUBMETIDAS À ADUBAÇÃO FOSFATADA

 
Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: Andre Luís Sodre Fernandes.

Imagem(ns):

Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

 Período de execução: 01/08/2016 a 31/07/2017

Informações do Edital: EDITAL Nº 033/2016 PROPES/IFMT 
- CHAMADA 2016/2017 
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Síntese do Projeto: As propriedades agrícolas, em geral, 
necessitam de alternativas que possam intensificar o uso 
da terra e aumentar a sustentabilidade dos sistemas de 
produção, com melhoria da renda. Entre as possibilidades 
de intensificação, encontra-se a adubação de pastagens, com 
objetivos de maximizar racionalmente o uso da terra, da infra-
estrutura e da mão- de-obra, minimizar custos, diluir os riscos 
e agregar valores aos produtos agropecuários, por meio dos 
recursos e benefícios que a adubação traz a atividade. Neste 
contexto, essa técnica tem despertado interesse crescente, 
gerando sustentabilidade e divisas para o Brasil. Contudo, 
faz-se necessário maior volume de dados para aumentar 
a eficiência de adubação no processo de recuperação de 
pastagens, proporcionando custos mais competitivos, gerando 
maior lucro da pastagem implantada e amortização do custo 
da reforma da pastagem mais rapidamente, proporcionando 
altas produtividades de carne e/ou leite com a melhoria da 
mesma.
Palavras-chave: Brachiaria brizantha cv. Marandu, 
Andropogon gayanus cv. Planaltina; Panicum maximum 
cv. Massai; recuperação de pastagens degradadas, 
desenvolvimento sustentável.

Depoimento: “Conclui-se que a dose 85 kg/ha surtiu mais 
efeito, resultados superiores em todos os aspectos observados 
diante das outras doses, e por razão é a dose mais indicada 
para as condições testadas, independentemente das cultivares 
de forrageira empregada. Produtores podem agora basear-
se melhor na tomada de decisão sobre níveis de adubação a 
serem observados” (Elizeu Luiz Brachtvogel).
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CONFECÇÃO DE HISTÓRIAS EM 
QUADRINHOS COMO MEIO DE 

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

Coordenadores: Marcelo Franco Leão/Célia Ferreira de Sousa

Equipe executora: Gislane Maria Maia, Willyãn Arruda de 
Araújo, Alessandra Rodrigues da Silva, Ana Paula Ceratti e 
Sara Pereira da Costa 

Imagens:
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Área do Conhecimento: Ciências Humanas/Educação

Período de execução: 01/08/2016 a 31/07/2017

Informações do Edital: Edital Interno Campus Confresa Nº 
016/2016

 Síntese do Projeto: A divulgação científica é uma questão 
complexa se considerarmos que a ciência se produz na 
sociedade e que sua produção é algo extremamente complexo 
cujos atores envolvidos, direta ou indiretamente, jamais 
são exclusivamente os cientistas. O objetivo deste projeto 
foi demonstrar que as histórias em quadrinhos podem 
contribuir para a divulgação do conhecimento científico. O 
projeto propôs aos estudantes dos cursos técnicos integrados 
ao Ensino Médio do IFMT Campus Confresa a confecção de 
histórias em quadrinhos como meio de divulgação científica 
de temáticas polêmicas que envolvem ciência, tecnologia e 
sociedade, tais como: poluição, queimadas, lixão, doenças, 
higiene, cosméticos, alimentação, combustão, entre tantos 
outros. As atividades foram desenvolvidas de maneira 
interdisciplinar envolvendo aulas de Língua Portuguesa 
e Química. O material produzido pelos estudantes foi 
inicialmente socializado com a turma e posteriormente todas 
as histórias em quadrinhos foram compiladas em um e-book, 
o qual foi distribuído e divulgado nas escolas da região 
Araguaia-Xingu e adjacências.

Palavras-chave: Comunicação científica, Gêneros textuais, 
Interdisciplinaridade, Popularização da Ciência.

Depoimento: “Participar do programa de iniciação científica 
proporcionou maturidade pessoal e intelectual, contribuindo 
para meu crescimento profissional e acadêmico. Tive a feliz 
descoberta de que, a iniciação científica envolve atitudes 
como: determinação e cooperação, além da busca por novas 
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descobertas que o mundo da pesquisa nos leva. Atualmente, já 
na graduação, tenho a certeza que estou no caminho certo, pois 
pude vivenciar novas experiências numa atuação responsável 
com planejamento e extrema motivação” (Willyãn Arruda de 
Araújo).
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INVESTIGAÇÃO DE ATIVIDADES 
EXPERIMENTAIS E CAPACITAÇÃO EM 

BOAS PRÁTICAS LABORATORIAIS
 
Coordenador: Marcelo Franco Leão

Equipe executora: Aline de Arruda Benevides, Ana Cláudia 
Tasinaffo Alves, Thaiza Laila Narro, Poliana Pereira Lopes, 
Victor Pereira Machado

Imagens:
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Área do Conhecimento: Ciências Humanas/Educação

Período de execução: 01/08/2016 a 31/07/2017

Informações do Edital: Edital PROPES/IFMT  Nº  33/2016

Síntese do Projeto: As práticas experimentais são 
imprescindíveis para o Ensino de Ciências, contudo, essas 
práticas pedagógicas acabam sendo negligenciadas, caso o 
professor não sinta segurança ou não tenha a devida formação. 
Laboratórios de química são ambientes de estudos que exigem 
seriedade e organização, não apenas durante a execução de 
experimentos, mas também no armazenamento e manuseio 
de reagentes, vidrarias e equipamentos neles disponíveis. 
O projeto visou investigar atividades experimentais para o 
ensino de ciências e preparar os futuros professores quanto 
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à conduta e segurança para frequentarem laboratórios de 
ensino. Teve-se a pretensão de manipular vidrarias, reagentes 
e produtos químicos de forma a apresentar as operações 
fundamentais mais utilizadas ao se abordar a química de 
forma didática. O público-alvo compreendeu estudantes do 
curso de Licenciatura em Ciências Naturais, assim como das 
demais licenciaturas e especializações ofertadas pelo Campus, 
os quais puderam pesquisar sobre a prática experimental 
e assim se capacitar nas especificidades de competência do 
educador químico. As capacitações de 40 h foram ofertadas 
aos sábados (um a cada mês), sendo disponibilizadas 20 vagas 
por turma. As capacitações e atividades experimentais foram 
realizadas nos laboratórios do próprio Campus do IFMT de 
Confresa/MT. A intenção maior foi propiciar um espaço que 
envolva pesquisa, discussões e aperfeiçoamento profissional, 
que servirá como recursos pedagógicos para dinamizar o 
ensino de Ciências. Além das capacitações das duas turmas, 
o projeto proporcionou a elaboração do e-book intitulado 
“Noções básicas para utilização de laboratórios químicos”, o 
qual fica disponível no site da instituição para consulta das 
pessoas que tiverem interesse sobre o assunto.

Palavras-chave: Atividades Experimentais, Segurança 
Laboratorial, Conduta, Roteiros de experimentos.

Depoimento: “Por meio das ações desse projeto sobre a 
conduta e segurança para frequentar um laboratório, teve-
se a intenção de familiarizar os futuros professores com a 
manipulação de vidrarias, reagentes e produtos químicos, 
além de apresentar as operações fundamentais mais utilizadas 
ao se abordar a química de forma didática e prática” (Ana 
Claudia Tasinaffo Alves).
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CONSTRUÇÃO DE METODOLOGIAS DE 
ESTUDOS PARA PREPARAÇÃO PARA 

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA 
DAS ESCOLAS PÚBLICAS - OBMEP

 
Coordenador: Thiago Beirigo Lopes

Equipe executora: Laila Cristina Frizon e Levi Manoel dos 
Santos 

Imagens:
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Área do Conhecimento: Educação

Período de execução: 01/08/2016 a 31/07/2017

Informações do Edital: Edital nº 016/2016/IFMT/CFS

Síntese do Projeto: Uma boa classificação na Olimpíada de 
Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) proporciona aos 
estudantes, além de medalhas e menções honrosas, bolsas 
de iniciação científica do Programa de Iniciação Científica 
Jr. (PIC). Tudo isso no intuito de despertar nos estudantes 
o gosto e prazer em estudar matemática e a ciência em 
geral, motivando-os na escolha profissional pelas carreiras 
científicas e tecnológicas. Diante disso, foi realizado o projeto 
de pesquisa aprovado no Edital 016/2017 do Instituto Federal 
de Mato Grosso - Campus Confresa e Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação (PROPES) em parceria com o Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino 
Médio (PIBIC-EM), que disponibilizou dois bolsistas para 
auxiliar nas atividades. Tendo vigência entre agosto de 2016 e 
julho de 2017 e contou com a participação de doze estudantes 
de ensino médio. Sendo seu objetivo analisar a contribuição da 
utilização do Banco de Questões nos estudos preparatórios para 
a prova de nível 3 da primeira fase da OBMEP. Para isso, com o 
auxílio de dois bolsistas, foram realizados estudos com duração 
de duas horas semanais em toda a vigência do projeto sob 
uma perspectiva da resolução de problemas de George Pólya. 
Inicialmente sendo vedado o uso das resoluções dos Bancos de 
Questões como auxiliar no estudo e posteriormente teve o uso 
liberado para as questões até então não resolvidas. Com esse 
estudo, foram comparados os resultados das provas de 2016 e 
2017, realizando uma análise desses dados e mostrando a visão 
dos bolsistas que foram também indivíduos participantes da 
pesquisa.

Palavras-chave: OBMP, Banco de Questões, Atividades Extra-
Classe.
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Depoimento: “Em todo esse tempo em que o projeto vem sendo 
executado, tem se observado a importância na desenvoltura 
do mesmo, pois ele tem ajudado os colaboradores no melhor 
estímulo do exercício da prática do raciocínio, e estabelecendo 
a importância de praticar a matemática diariamente, com isso 
fazendo com que os alunos percebam a matemática no seu 
cotidiano refletindo nas coisas mais singelas” (Laila Cristina 
Frizon). “Os alunos que permaneceram até o fim do projeto 
melhoraram sua pontuação na prova da Olimpíada Brasileira 
de Matemática em relação ao ano anterior (2016) houve 
somente uma pequena taxa de participantes que reduziram 
sua pontuação, segundo o observado, no fim do projeto 
todos os participantes ficaram satisfeitos com os resultados 
obtidos, através de um árduo e longo trabalho de encontros 
semanais para a preparação dos estudantes. Com tudo se 
percebe a necessidade de continuação e ampliação do projeto, 
para que novos estudantes possam aderir ao mesmo e terem 
mais preparação e assim mais chances de obterem um melhor 
resultado na prova e também um melhor desempenho na vida 
acadêmica” (Levi Manoel dos Santos)
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PROJETO +VOZ

Coordenador: Jean-Claude Rodrigues da Fonseca 

Equipe executora: Célia Ferreira de Sousa, Matheus Oliveira 
Languidey, Rogerio Martins, Patrícia Pereira da Silva, Telma 
da Silva Aguiar e Thalyta Raynne Silveira Magalhães
 

Imagens:
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Área do Conhecimento: Comunicação.

Período de execução: 01/07/2016 à 31/06/2017.

Informações do Edital: 015/2016 IFMT – campus Confresa. 
Chamada 2016/2017 de projetos de ensino, pesquisa e 
extensão, e bolsas de iniciação científica.

Síntese do Projeto: O +VOZ foi um projeto voltado para 
comunicar, informar, publicizar atividades do IFMT – 
campus Confresa e fortalecer os canais de relacionamento 
entre a comunidade acadêmica e o público externo, através 
do emprego de mídias impressas e digitais. O +VOZ também 
foi implementado como estratégia pedagógica facilitadora 
do processo crítico-educativo e da formação ético-cidadã, 
sobretudo, para maximizar a efetiva participação do corpo 
discente. Metodologicamente estruturou-se uma comissão 
para criar parte das seções e matérias do Jornal +Vozes 
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(principal veículo do projeto); revisar todos os conteúdos 
enviados ao referido jornal (pois a maioria foi enviada 
pela própria comunidade acadêmica) e executar as demais 
atividades operacionais. Entre julho de 2016 e junho de 
2017, o +VOZ apoiou, cobriu e noticiou, amplamente, todos 
os eventos e diversas ações relacionados ao campus, através 
da confecção de adesivos, banners, cartazes, panfletos e, 
principalmente, por intermédio das sete (7) edições do 
Jornal +VOZES nas versões eletrônica e impressa (foram 
1.650 unidades distribuídas gratuitamente no campus e 
na cidade de Confresa). Além disso, o +VOZ divulgou as 
produções mais relevantes do corpo docente e discente; 
estimulou a criação, o aprimoramento textual, artístico e 
cultural, para evidenciar e ressaltar as potencialidades e 
talentos da comunidade acadêmica; fortaleceu o espírito de 
pertencimento institucional e foi um dos principais canais de 
comunicação do campus.

Palavras-chave: Comunicação, Informação, Publicidade.

Depoimento: “O projeto +VOZ foi importante porque, 
aprendemos a lidar com programas de edição e com a 
diagramação do jornal. Além disso, no decurso de um ano, 
ficamos bem informados sobre o que ocorreu no campus e 
fora dele. A interação com os colegas também aumentou, já 
que foi preciso estimular e buscar novos textos e produções 
junto aos alunos. Por fim, a dinâmica do projeto acentuou 
positivamente a dimensão criativa” (Jean-Claude Rodrigues 
da Fonseca).
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PRODUÇÃO DE FORRAGEM E 
EFICIÊNCIA DE USO DE FÓSFORO 

EM TRÊS FORRAGEIRAS TROPICAIS 
SUBMETIDAS À ADUBAÇÃO FOSFATADA

Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: Andre Luís Sodre Fernandes.

Imagem:

Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execução: 01/08/2017 a 31/07/2018

Informações do Edital: EDITAL Nº 036/2017 PROPES/IFMT 
- CHAMADA 2017/2018 
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Síntese do Projeto: As propriedades agrícolas, em geral, 
necessitam de alternativas que possam intensificar o uso 
da terra e aumentar a sustentabilidade dos sistemas de 
produção, com melhoria da renda. Entre as possibilidades 
de intensificação, encontra-se a adubação de pastagens, com 
objetivos de maximizar racionalmente o uso da terra, da infra-
estrutura e da mão- de-obra, minimizar custos, diluir os riscos 
e agregar valores aos produtos agropecuários, por meio dos 
recursos e benefícios que a adubação traz a atividade. Neste 
contexto, essa técnica tem despertado interesse crescente, 
gerando sustentabilidade e divisas para o Brasil. Contudo, 
faz-se necessário maior volume de dados para aumentar 
a eficiência de adubação no processo de recuperação de 
pastagens, proporcionando custos mais competitivos, gerando 
maior lucro da pastagem implantada e amortização do custo 
da reforma da pastagem mais rapidamente, proporcionando 
altas produtividades de carne e/ou leite com a melhoria da 
mesma.

Palavras-chave: Brachiaria brizantha cv. Marandu, 
Andropogon gayanus cv. Planaltina; Panicum maximum 
cv. Massai; recuperação de pastagens degradadas, 
desenvolvimento sustentável.

Depoimento: “Conclui-se que a dose 85 kg/ha surtiu mais 
efeito, resultados superiores em todos os aspectos observados 
diante das outras doses, e por razão é a dose mais indicada 
para as condições testadas, independentemente das cultivares 
de forrageira empregada. Produtores podem agora basear-
se melhor na tomada de decisão sobre níveis de adubação a 
serem observados” (Elizeu Luiz Brachtvogel). 
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PRODUÇÃO DE FORRAGEM E EFICIÊNCIA 
DE USO DE FÓSFORO EM TRÊS 

FORRAGEIRAS TROPICAIS SUBMETIDAS 
À NÍVEIS DE FÓSFORO EM SOLUÇÃO

Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: Robson Virgulino Xavier, Gercimar 
Bezerra Mota, Igor Kaway Brito De Farias, Cassio Rodrigues 
Da Costa

Imagem:

Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execução: 01/12/2017 a 31/11/2018

Informações do Edital: EDITAL Nº 028/2017 PROPES/IFMT 
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Síntese do Projeto: As propriedades agrícolas, em geral, 
necessitam de alternativas que possam intensificar o uso 
da terra e aumentar a sustentabilidade dos sistemas de 
produção, com melhoria da renda. Entre as possibilidades 
de intensificação, encontra-se a adubação de pastagens, com 
objetivos de maximizar racionalmente o uso da terra, da infra-
estrutura e da mão- de-obra, minimizar custos, diluir os riscos 
e agregar valores aos produtos agropecuários, por meio dos 
recursos e benefícios que a adubação traz a atividade. Neste 
contexto, essa técnica tem despertado interesse crescente, 
gerando sustentabilidade e divisas para o Brasil. Contudo, 
faz-se necessário maior volume de dados para aumentar 
a eficiência de adubação no processo de recuperação de 
pastagens, proporcionando custos mais competitivos, gerando 
maior lucro da pastagem implantada e amortização do custo 
da reforma da pastagem mais rapidamente, proporcionando 
altas produtividades de carne e/ou leite com a melhoria da 
mesma.

Palavras-chave: Brachiaria brizantha cv. Marandu, 
Andropogon gayanus cv. Planaltina; Panicum maximum 
cv. Massai; recuperação de pastagens degradadas, 
desenvolvimento sustentável.

Depoimento: “Conclui-se que a dose 85 kg/ha surtiu mais 
efeito, resultados superiores em todos os aspectos observados 
diante das outras doses, e por razão é a dose mais indicada 
para as condições testadas, independentemente das cultivares 
de forrageira empregada. Produtores podem agora basear-
se melhor na tomada de decisão sobre níveis de adubação a 
serem observados” (Elizeu Luiz Brachtvogel). 
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AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE PASTEJO 
PARA GADO LEITEIRO

 Coordenadora: Sandra Aparecida Tavares

 Equipe executora: Victor Hugo de Queiroz Rolim 

Imagens:
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Área do Conhecimento: Produção

Período de execução: 01/12/2017 a 30/11/2018

Informações do Edital: EDITAL IFMT Nº 28/2018

Síntese do Projeto:  O sistema rotacionado de pastagem é um 
método que vem ganhando o cenário leiteiro nacional, tal 
destaque deve-se a possibilidade de ter maior taxa de lotação 
por m², maior produtividade e menor custo. A produção 
leiteira da região do município de Confresa-MT demonstra 
ser consolidada, e de grande importância para a agricultura 
familiar da região. Contudo, as condições de produção 
das propriedades ainda são ineficientes demonstrando a 
necessidade de melhoria em relação ao manejo dos animais. 
O presente projeto incide em avaliar os sistemas de pastejo 
rotacionado e contínuo em rebanho leiteiro. O experimento 
contou com dois tratamentos, e a variável analisada foi  
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produtividade leiteira. A taxa de lotação foi semelhante em 
todos os tratamentos com cerca de três unidades animais por 
hectare (UA/ha) determinando, portanto, que as respostas 
encontradas sejam apenas em função do método de pastejo. 
Pode ser verificado que não houve diferença estatística pelo 
teste de Tukey a 5% em relação aos tratamentos, sistema de 
pastejo, porém observa uma média maior de produção de leite 
quando essas vacas estavam em sistema de pastejo contínuo. 
Desta maneira observou maior produção leiteira em animais 
no pastejo rotacionado. Esse método é eficaz e satisfatório 
para produção leiteira a pasto.
 
Palavras-chave: Lactação, Rotacionado, Vacas.
 
Depoimento: “Depoimento do bolsista do projeto Victor 
Hugo “o projeto foi de suma importância para o meu 
aprendizado acadêmico durante a execução do projeto pude 
aprofundar em temas relevantes como manejo de pastagem, 
manejo de ordenha, produção leite (controle leiteiro), manejo 
sanitário dos animais, além de outros temas. Durante o 
desenvolvimento tivemos muito trabalho principalmente com 
manejo de ordenha que na maioria das vezes era realizada por 
nós” (Sandra Aparecida Tavares).
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DESEMPENHO DE NOVILHAS DE ORIGEM 
LEITEIRA ALIMENTADAS COM CANA-DE-

AÇÚCAR OU SILAGEM DE MILHO
 
Coordenador: Leandro Batista Urzêda Caetano
 
Equipe executora: Jackson Henrique Souza e 
Frankcijhonatan Vasconcelos Camelo Pereira
 

Imagens:
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Área do Conhecimento: Zootecnia

 Período de execução: : 01/12/2018 a 30 /7/2019

 Informações do Edital: 025/2018 

Síntese do Projeto: O objetivo deste trabalho foi avaliar o 
ganho de peso, consumo de matéria seca (MS), comportamento 
ingestivo, eficiência alimentar e o custo de produção da arroba 
de novilhas de origem leiteira, alimentados com diferentes 
dietas. O experimento foi conduzido no Setor de Produção do 
Instituto Federal do Mato Grosso Campus Confresa - MT no 
período de dezembro de 2018 a julho de 2019. Foram utilizadas 
oito bezerras do cruzamento das raças Gir x Holândes, 
com peso médio de 109 kg, distribuídos em dois quadrados 
latinos 4x4, em arranjo fatorial 2x2. Os tratamentos foram 
a combinação dos dois fatores, o primeiro fator foi o tipo de 
volumosa silagem de milho ou cana de açúcar já o segundo 
fator foi o nível de suplementação com concentrado nos níveis 
de 0% ou 0,5% em relação ao peso vivo. O consumo de MS foi 
em média de 2,85 kg/cabeça sendo o consumo de MS sobre o 
percentual do peso vivo de 2,6%, valor ligeiramente superior 
ao esperado que era de 2,5% conforme previsão do NRC 
(2001). Possivelmente o maior consumo de MS está em função 
do menor teor da fibra em detergente neutro das dietas. A 
eficiência alimentar dos animais com este tratamento foi 
cerca de 12 % superior, ganhando cerca de 120 gramas para 
cada quilo de MS ingerido. Foi observado também que a 
presença da alimentação concentrada melhorou a respostas 
dos animais em ambas as nos tratamentos avaliados, 
consequência do maior aporte de nutrientes. Na avaliação 
do comportamento ingestivo não foi observada diferença 
significativa entre os tratamentos, resposta que demonstra 
não ter diferenças nos níveis de fibra em detergente neutro 
efetiva. Assim, a cana de açúcar e a silagem de milho podem 
ser utilizadas como volumosos na recria de novilhas de 



318

PERSONALIDADES DAS CIÊNCIAS NATURAIS:  

origem leiteira sem diferença no desempenho dos animais. 
O nível de 0,5% de concentrado melhora o desempenho dos 
animais independente do volume utilizado.
 
Palavras-chave: Nutrição animal, Eficiência alimentar, 
Volumoso.

Depoimento: “A participação no projeto contribui para 
melhorar o entendimento dos conteúdos teóricos e 
contribuíram para realizar diversas etapas do aprendizado 
teórico na prática facilitando a compreensão de diversos 
assuntos” (Leandro Batista Urzêda Caetano). 
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ARTE E CULTURA NEGRA E INDÍGENA: 
DESCORTINANDO TEORIAS DE GÊNERO E 

RAÇA
 
Coordenadora: Samira dos Santos Ramos

Equipe executora: Celia Ferreira de Sousa e Lucas Gabriel 
Mendes Rezende
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Área do Conhecimento: Multidisciplinar

Período de execução: 2017 a 2018

Informações do Edital: Edital Nº 28/2017/IFMT

 Síntese do Projeto: O projeto “Arte e cultura negra e indígena: 
descortinando as teorias de gênero e raça” foi concebido pela 
professora Célia Ferreira de Sousa, em resposta às profundas 
inquietações dos estudantes sobre interações étnico-raciais da 
comunidade rodeada de terras indígenas em que está localizado 
o campus Confresa, e as percepções dos estudantes sobre as 
desigualdades de gênero em um ambiente principalmente de 
cursos agrícolas. Assim, colaboração com a professora Samira 
dos Santos Ramos, designada como coordenadora do projeto 
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de pesquisa, tinha a intenção de trazer para o espaço acadêmico 
discussões voltadas às questões culturais e identitárias do povo 
brasileiro. Para tanto, o objetivo do projeto, do qual participaram 
aproximadamente vinte discentes das modalidades Técnico 
Integrado e Ensino Superior, foi proporcionar momentos 
de estudos coletivos sobre artes e culturas afro-brasileiras, 
africanas e indígenas por meio de oficinas e jogos teatrais, 
em uma práxis fundamentada na pedagogia libertadora, 
nas teorias decoloniais e nas explorações estéticas do teatro 
do oprimido e do teatro épico. A proposta metodológica era 
transformar os conhecimentos críticos em ação criativa, 
através da formação de espetáculos teatrais que pudessem 
dar maior abrangência para o resultado das pesquisas sobre a 
temática, com a publicização das discussões em uma linguagem 
acessível às diversas comunidades da região através da arte. 
Assim, o contato com as teorias possibilitou que os discentes 
problematizassem suas vivências escolares e comunitárias, 
passando a questionar situações cotidianas e contribuir com 
a socialização de análises de materiais diversos correntes na 
sociedade, como campanhas publicitárias, poemas, notícias 
de jornal, músicas, ampliando as discussões. Este processo 
foi amplamente trabalhado em grupo e, com os resultados, 
os participantes foram provocados a criar cenas a partir de 
situações reais, vividas ou contadas por eles, e também criar 
situações ficcionais. Como resultado, além do conhecimento 
e sensibilização quanto a minimização de estereótipos sobre 
a diversidade cultural existente entre os participantes, foram 
desenvolvidos dois espetáculos que abordavam a discriminação 
da cultura, dos fenótipos, da história de grupos étnicos menos 
prestigiados, as etnias indígenas e os grupos descendentes 
das diásporas africanas, assim como a disparidade de poder e 
representação de gêneros em nossa sociedade. Os espetáculos 
foram apresentados em doze sessões, em seis cidades do estado 
de Mato Grosso, obtendo êxito junto ao público ao público. 
Deste modo, considerou-se que o projeto obteve sucesso em 
consolidar atividades artísticas expressivas para a comunidade 
escolar enquanto proporcionava aos jovens discussões e novos 
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paradigmas acerca das questões étnico-raciais no Brasil ao 
denunciar no palco as discriminações sofridas por minorias 
étnicas no mercado de trabalho, a falta de respeito e de 
aceitação aos povos indígenas, o desequilíbrio de poderes nas 
relações de gênero, a negação das políticas afirmativas como 
um processo de justiça social e até mesmo a doença mental e 
o suicídio causados pelo estigma social, temas que dividiram 
espaço com a esperança trazida por assistir jovens estudantes 
ressignificando a palavra resistência.   

Palavras-chave: Relações étnico-raciais, Arte e sociedade, 
Jogos teatrais, Teatro estudantil.

Depoimento: “Meu nome é Levi Manoel, tenho 21 anos e 
atualmente sou graduando de Relações Internacionais na 
Universidade Federal do Tocantins-UFT. Fazer parte do 
projeto de Teatro durante minha trajetória do IFMT-Campus 
Confresa foi decisivo na minha jornada acadêmica. Para além 
de uma experiência academicista, o projeto me proporcionou 
experiências de aprendizado interpessoal e me ajudou na 
minha descoberta identitária enquanto indivíduo homem e gay. 
A partir das oficinas e atividades teatrais, trabalhamos diversas 
habilidades; escrita de roteiros, organização em grupo, ensaios, 
habilidades emocionais entre outras. A partir do projeto, 
comecei a me sentir menos deslocado, acolhido e aceito dentro 
de um grupo. A realidade confresense, infelizmente ainda é 
cheia de preconceitos e isso se reflete no campus, o projeto me 
proporcionou um lugar seguro, onde era possível expressar 
todas as diversidades e no qual sempre havia abertura para 
diálogo sobre diferentes assuntos complexos que precisam ser 
discutidos no espaço acadêmico, como: racismo, LGBTfobia, 
xenofobia, entre outros. Além de tudo isso, a troca entre de 
vivências e experiências entre os colegas era um fator crucial 
dentro do projeto, que engaja a todos. Por estes motivos, o 
projeto do Teatro foi extremamente decisivo no meu processo 
acadêmico, além de fornecer experiências incríveis e amizades 
que levarei para o resto da vida” (Levi).



323

PRECURSORAS, MODERNAS E CONTEMPORÂNEAS

DESENVOLVIMENTO DA REVISTA 
PRÁTICA DOCENTE - RPD

  
Coordenador: Thiago Beirigo Lopes

Equipe executora: Ismael Alves Junior, Marcelo Franco Leão 
e Pedro Martins Sousa

Imagens:

 Área do Conhecimento: Educação
Período de execução: 15/01/2016 a 15/01/2016
 Informações do Edital: Projeto Voluntário IFMT/CFS
 Síntese do Projeto: O desenvolvimento da Revista Prática 
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Docente (RPD) teve como objetivo dar visibilidade à produção 
científica em todas as áreas relacionadas ao Ensino produzida 
em âmbito regional, nacional e até internacional, contribuindo 
para a consolidação do Ensino, Pesquisa e Extensão do 
Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) – Campus 
Confresa. A revista almejou funcionar como instrumento de 
divulgação de estudos e pesquisas. Foram aceitos trabalhos 
nas áreas que sustentam os pilares da Educação, nos seguintes 
eixos: Ciências humanas e suas tecnologias; Ciências da 
natureza e suas tecnologias; Linguagens, códigos e suas 
tecnologias e Matemática e suas tecnologias, desenvolvidos 
por pesquisadores dessa instituição ou de outras. Assim, para 
dar visibilidade à revista, foi obtido o registro International 
Standard Serial Number (ISSN), para que se possa submeter 
a revista à Indexadores e para avaliação da CAPES. Seu 
primeiro volume foi publicado em dezembro de 2016 e sua 
regularidade será semestral, com divulgação exclusivamente 
por meio eletrônico, de acesso livre e gratuito no formato .pdf.

Palavras-chave: Revista Prática Docente, Divulgação 
Científica, Ensino.
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ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS 
PEDAGÓGICAS NO ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE CÁLCULO 
DIFERENCIAL E INTEGRAL PARA 
CONTRAPOR O ALTO ÍNDICE DE 

INSUCESSO NO IFMT
 
Coordenador: Thiago Beirigo Lopes

Equipe executora: Poliana Pereira Lopes e Victor Pereira 
Machado

Imagens:
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 Área do Conhecimento: Educação

 Período de execução: 01/08/2017 a 31/07/2018 

Informações do Edital: Edital nº036/2017/IFMT/PROPES

Síntese do Projeto: Com base em alguns estudos realizados, 
percebeu-se que o ensino de matemática nos cursos superiores 
carece de uma iminente reestruturação de seus métodos e 
metodologias para as práticas pedagógicas. Surge então, a 
questão norteadora dessa pesquisa: O estudo com material 
manipulativo concreto pode auxiliar no aprendizado sobre 
derivadas? Frente a essa questão, a pesquisa realizada teve o 
objetivo de analisar se o estudo de otimização de áreas e volumes 
com a confecção de material concreto manipulável auxilia na 
compreensão do conceito e da aplicação desse conteúdo. Para 
cumprir tal objetivo, foi realizado um minicurso durante 
a I Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX) do 
Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) - Campus Confresa. 
Para a realização do minicurso foram utilizadas apostilas 
e equipamentos eletrônicos para exploração das atividades 
planejadas. As atividades foram subsidiadas de modo a 
aguçar a criatividade dos participantes com a utilização de 
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materiais concretos manipulativos. Por fim, considera-se que 
o objetivo estabelecido por essa investigação foi atingido, pois 
as atividades desenvolvidas com a utilização de materiais 
concretos manipulativos possibilitaram aos estudantes maior 
interação entre teoria e prática devido conseguirem, por meio 
da confecção e manuseio desses materiais, construir conceitos 
sobre otimização e analisá-los.

Palavras-chave: Cálculo Diferencial e Integral, Oficina, 
Materiais de Manipulação.

Depoimento: “É importante também para os bolsistas 
envolvidos tanto remunerados como voluntários, pois os 
mesmos têm contato direto com a prática em sala de aula 
(minicurso semelhante com uma aula) e sendo estudantes 
de Licenciatura, isso faz toda a diferença. Além disso, os 
bolsistas ganham experiência na área da pesquisa, uma vez 
que o projeto dá a oportunidade de produção de trabalhos 
científicos, como Artigos ou resumos expandidos” (Poliana 
Pereira Lopes e Victor Pereira Machado).
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ESTIMATIVA DO KC E RESPOSTAS 
COMPORTAMENTAIS DO 

MARACUJAZEIRO SOB DIFERENTES 
LÂMINAS DE IRRIGAÇÃO NA REGIÃO 

NORTE ARAGUAIA
 
Coordenador: José Antonio do Vale Sant’Ana

Equipe executora: Jair Rodrigues Salles Junior; Flavio Abel 
Novatvoski; Igor kaway de brito faria; Luis Lessi Dos Reis e 
Beatriz Santos Conceição do Vale

Imagem(ns):
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 Área do Conhecimento: Ciências Agrárias

 Período de execução: agosto de 2017 até julho de 2018

 Informações do Edital: EDITAL IFMT Nº 036/2017 
PROPES/IFMT

 Síntese do Projeto: Na Região do Araguaia há uma carência 
de trabalhos em fruteiras irrigadas, o que leva os produtores 
a utilizarem informações de outras regiões ou realizarem 
irrigações com maior frequência, às vezes de forma excessiva 
a fim de evitar estresse hídrico. O objetivo deste trabalho foi 
estudar o desenvolvimento e o consumo hídrico da planta de 
maracujazeiro amarelo irrigado na Região Norte Araguaia. 
O delineamento experimental utilizado foi inteiramente 
ao acaso com 5 tratamentos (L1: 25%, L2: 50%, L3:75%, 
L4:100% e L5:125%) e 4 repetições, totalizando 20 parcelas 
experimentais. Cada parcela correspondeu a um lisímetros de 
drenagem (recipientes plásticos) com capacidade volumétrica 
de 60 L. Ao longo das fases fenológicas foi determinado 
o coeficiente de cultura, bem como avaliado os dados 
biométricos do maracujazeiro mensalmente. Pode-se reduzir 
a lâmina de água aplicada sem restringir o desenvolvimento 
das plantas do maracujazeiro, no entanto necessita de novos 
estudos para verificar qual influência dessa redução na 
produção do maracujazeiro amarelo.  Durante o primeiro 
ano de produção, em ambiente protegido, as plantas do 
maracujazeiro apresentaram valores médios de 6,0 mm para 
ETo e 8,0 mm para ETc, sendo os valores de Kc mínimo de 
0,7, máximo de 1,3 e médio de 1,0.
 
Palavras-chave: Passiflora edulis f. flavicarpa, consumo 
hídrico, Lisímetro de drenagem.

Depoimento: “O projeto de pesquisa do edital 036/2017 foi 
realização com grande importância, pois estou em processo 
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de graduação em Bacharelado em Agronomia, e este projeto 
será de grande valia para o meu currículo, e para agregar 
e transmitir conhecimento a produtores locais da região, 
visando também obter maior experiência no ramo da 
pesquisa e enriquecimento de conhecimentos na prática” (Jair 
Rodrigues Salles Junior).
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PRODUÇÃO DE CERVEJA ARTESANAL 
COM FRUTOS DO CERRADO MATO-

GROSSENSE
 
Coordenador: Cleber Calado Luz

Equipe executora: Aluno Bolsista: Railaine Neves da Silva; 
Thiago Beirigo Lopes e Frederico Ferreira Martins.
 

Imagens:
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Área do Conhecimento: Tecnologia de alimentos

Período de execução: 01/08/2017 a 31/08/2018

Informações do Edital: Edital Nº 36/2017

 Síntese do Projeto: Há muito tempo a cerveja se destaca 
como a bebida alcoólica mais consumida nacionalmente e no 
mundo. No Brasil, a cerveja artesanal tem se destacado no 
mercado pelo seu crescimento. Esse destaque não se faz pelo 
quantitativo produzido, que ainda é pífia em comparação 
com a cerveja produzida em larga escala. Tal destaque se dá 
pelo crescimento da quantidade de microcervejarias que estão 
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se destacando no mercado, chegando ao ponto de grandes 
indústrias cervejeiras estarem realizando a aquisição dessas 
micro indústrias. Diante disso, esse projeto de pesquisa 
possui o objetivo de fomentar a produção dessa bebida com 
combinações de frutas nativas do estado mato-grossense, 
especialmente da região Araguaia-Xingu. Para cumprir tal 
objetivo, foram elaboradas combinações dos tipos de cervejas 
IndianPale Ale e Stout, com frutas regionais como o murici. 
E, por fim, pretende-se com esse projeto valorizar os sabores 
e aromas regionais atrelados à bebida historicamente mais 
consumida mundialmente e nacionalmente. Todas as etapas 
de produção seguiram as orientações do software BeerSmith. 
Para a produção de 20 litros de cerveja artesanal, foram 
preparados 36 litros de água. Optou-se por utilizar água 
mineral devido ao fato de ela ser potável e ter uma faixa de 
pH muito próximo das condições ótimas para a produção de 
cerveja (pH = 5). Diante de todo esse aparato histórico mundial 
e nacional sobre a relação entre cerveja, seu consumo e sua 
importância comercial, e da legalidade e alto consumo em 
nosso país a nível mundial, é proposto um projeto de pesquisa 
que visa fomentar a produção dessa bebida com combinações 
de frutas nativas do estado mato-grossense, especialmente 
da região Araguaia-Xingu. A geração de renda, emprego e 
a contribuição do projeto para o desenvolvimento da região 
compõem os principais objetivos desse projeto. Contudo 
o projeto valorizou os sabores e aromas regionais atrelados 
à bebida historicamente mais consumida mundialmente e 
nacionalmente.

Palavras-chave: Cerveja artesanal, IndianPale Ale, Stout, 
Frutos do cerrado.

Depoimento: “O presente projeto nos permitiu um maior 
aprofundamento dos conhecimentos aprendidos em sala de 
aula, visto que todas as etapas de produção de cerveja envolvem 
etapas laboratoriais. Por fim, esse projeto tende a valorizar os 
sabores e aromas regionais atrelados à bebida historicamente 
mais consumida mundialmente e nacionalmente. Levando, 
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desse modo, as riquezas em frutas da nossa região aos mais 
finos paladares. Além de possibilitar um futuro projeto de 
extensão que vise oferecer cursos e oficinas à comunidade. 
Tendo assim a possibilidade de contribuir na geração de 
renda, emprego e desenvolvimento para a região” (Cleber 
Calado Luz). 
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PRODUÇÃO DE FORRAGEM E 
EFICIÊNCIA DE USO DE FÓSFORO 

EM TRÊS FORRAGEIRAS TROPICAIS 
SUBMETIDAS À ADUBAÇÃO FOSFATADA
 
Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: André Luís Sodré Fernandes.

Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execução: 01/08/2017 a 31/07/2018

Informações do Edital: EDITAL Nº 036/2017 PROPES/IFMT 

 Síntese do Projeto: As propriedades agrícolas, em geral, 
necessitam de alternativas que possam intensificar o uso 
da terra e aumentar a sustentabilidade dos sistemas de 
produção, com melhoria da renda. Entre as possibilidades 
de intensificação, encontra-se a adubação de pastagens, com 
objetivos de maximizar racionalmente o uso da terra, da infra-
estrutura e da mão- de-obra, minimizar custos, diluir os riscos 
e agregar valores aos produtos agropecuários, por meio dos 
recursos e benefícios que a adubação traz a atividade. Neste 
contexto, essa técnica tem despertado interesse crescente, 
gerando sustentabilidade e divisas para o Brasil. Contudo, 
faz-se necessário maior volume de dados para aumentar 
a eficiência de adubação no processo de recuperação de 
pastagens, proporcionando custos mais competitivos, gerando 
maior lucro da pastagem implantada e amortização do custo 
da reforma da pastagem mais rapidamente, proporcionando 
altas produtividades de carne e/ou leite com a melhoria da 
mesma.

Palavras-chave: Brachiaria brizantha cv. Marandu, 
Andropogon gayanus cv. Planaltina; Panicum maximum cv. 
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Massai; recuperação de pastagens degradadas, desenvolvimento 
sustentável.

Depoimento: “Conclui-se que a dose 85 kg/ha surtiu mais 
efeito, resultados superiores em todos os aspectos observados 
diante das outras doses, e por razão é a dose mais indicada 
para as condições testadas, independentemente das cultivares 
de forrageira empregada. Produtores podem agora basear-
se melhor na tomada de decisão sobre níveis de adubação a 
serem observados” (Elizeu Luiz Brachtvogel).
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 PRODUÇÃO DE FORRAGEM E EFICIÊNCIA 
DE USO DE FÓSFORO EM TRÊS FORRAGEIRAS 

TROPICAIS SUBMETIDAS À ADUBAÇÃO 
FOSFATADA

Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: Gercimar Bezerra Mota, Douglas Alves 
Neres, Gabriella Oliveira do Nascimento, Robson Virgulino 
Xavier, Thiago Nascimento Brito.

Imagens:

Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execução: 01/08/2018 a  31/07/2019

Informações do Edital: EDITAL Nº 037/2018 PROPES/IFMT 
- CHAMADA 2018/2019
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Síntese do Projeto: As propriedades agrícolas, em geral, 
necessitam de alternativas que possam intensificar o uso 
da terra e aumentar a sustentabilidade dos sistemas de 
produção, com melhoria da renda. Entre as possibilidades 
de intensificação, encontra-se a adubação de pastagens, com 
objetivos de maximizar racionalmente o uso da terra, da infra-
estrutura e da mão- de-obra, minimizar custos, diluir os riscos 
e agregar valores aos produtos agropecuários, por meio dos 
recursos e benefícios que a adubação traz a atividade. Neste 
contexto, essa técnica tem despertado interesse crescente, 
gerando sustentabilidade e divisas para o Brasil. Contudo, 
faz-se necessário maior volume de dados para aumentar 
a eficiência de adubação no processo de recuperação de 
pastagens, proporcionando custos mais competitivos, gerando 
maior lucro da pastagem implantada e amortização do custo 
da reforma da pastagem mais rapidamente, proporcionando 
altas produtividades de carne e/ou leite com a melhoria da 
mesma.

Palavras-chave: Brachiaria brizantha cv. Marandu, 
Andropogon gayanus cv. Planaltina; Panicum maximum 
cv. Massai; recuperação de pastagens degradadas, 
desenvolvimento sustentável.

Depoimento: “Conclui-se que a dose 85 kg/ha surtiu mais 
efeito, resultados superiores em todos os aspectos observados 
diante das outras doses, e por razão é a dose mais indicada 
para as condições testadas, independentemente das cultivares 
de forrageira empregada. Produtores podem agora basear-
se melhor na tomada de decisão sobre níveis de adubação a 
serem observados” (Elizeu Luiz Brachtvogel). 
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AUTOFEEDER: O ALIMENTADOR 
TECNOLÓGICO AUTOMÁTICO PARA A 

BOVINOCULTURA DO FUTURO

Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: Andre Luis Sodre Fernandes, Gabriella 
Oliveira do Nascimento, Gercimar Bezerra Mota, Robson 
Virgulino Xavier.

Imagens:

Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execução: 01/08/2018 a 31/07/2019

Informações do Edital: Edital 38/2018 AIT/DPI/PROPES/
IFMT - Chamada 2018/2019 - Seleção de projetos de 
INOVAÇÃO NO ÂMBITO DO IFMT

Síntese do Projeto: A bovinocultura nacional é de grande 
importância no cenário econômico nacional, contudo grande 
parte dos produtores têm sistemas de criação baseados 
em sistemas extensivos de criação, com baixos níveis de 
suplementação. Existem técnicas capazes de melhorar os 
índices zootécnicos consideravelmente, contudo, requerem 
suplementação dos animais diária ou mesmo várias vezes 
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ao dia. Mesmo assim, os cochos são muito simples e há 
ausência no mercado de alimentadores automáticos como já 
existem, por exemplo, na suinocultura e avicultura. Diante 
disso, este trabalho propõe a concepção e materialização 
de um alimentador (cocho) com acionamento automático, 
com a independência de mão de obra para fornecimento de 
suplementos (ração). O mesmo consistirá na adaptação de 
um cocho coberto tradicional, com adição de um sistema 
de armazenamento de suplemento, e um sistema dosador 
comandado por “timer”, acionado o sistema e distribuindo 
o suplemento em horários preestabelecidos automaticamente. 
A energia para o acionamento do sistema será proveniente 
de células fotovoltaicas com armazenamento em bateria. O 
resultado deste projeto será um produto que poderá entrar 
imediatamente para produção em escala, sendo adequado 
para todas as regiões do Brasil ou qualquer lugar do mundo 
onde exista bovinocultura.

Palavras-chave: Automação; Dispenser de alimentos; Energia 
fotovoltaica; Suplementação animal; Desenvolvimento 
sustentável.

Depoimento: “Inicialmente a construção do alimentador 
de cocho em madeira foi feito com auxílio de serviços de 
marcenaria especializada. Logo após a concepção do corpo 
do alimentador, foi feita a adaptação do depósito e do dosador 
de suplemento, por meio de confecção de uma rosca sem-fim 
feita em serralheria, que foi encaixada em um cano PVC. Este 
foi encaixado no fundo do depósito permitindo a dosagem do 
suplemento. Logo em seguida a instalação dos componentes 
acima listados, iniciou-se a instalação dos componentes 
eletroeletrônicos, como motores elétricos, suportes de motores, 
bateria, placa solar, controlador de carga, timer, cabeamento 
elétrico isolado. Logo após a montagem completa, o time foi 
programado e o alimentador foi pré-testado para verificar 
eventuais falhas no sistema. Foram encontradas algumas 
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dificuldades no funcionamento da maquinaria elétrica e 
sua interrelação com a parte mecânica, mais precisamente 
no escoamento da ração. Houveram dificuldades para o 
funcionamento do alimentador a campo. Espera-se que para 
as próximas oportunidades o conhecimento e experiências 
adquiridas levem a outras formas de abordagem do problema 
no intuito de resolução dos problemas encontrados” (Elizeu 
Luiz Brachtvogel).
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PRODUÇÃO DE FORRAGEM E 
EFICIÊNCIA DE USO DE FÓSFORO EM 
QUATRO FORRAGEIRAS TROPICAIS 

SUBMETIDAS À ADUBAÇÃO FOSFATADA

Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: Gabriella Oliveira do Nascimento, Robson 
Virgulino Xavier.

Imagem:

Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execução: 01/12/2018 a 31/07/2019

Informações do Edital: 025/2018 IFMT – CAMPUS 
CONFRESA, CHAMADA 2018/2019 
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Síntese do Projeto: As propriedades agrícolas, em geral, 
necessitam de alternativas que possam intensificar o uso 
da terra e aumentar a sustentabilidade dos sistemas de 
produção, com melhoria da renda. Entre as possibilidades 
de intensificação, encontra-se a adubação de pastagens, com 
objetivos de maximizar racionalmente o uso da terra, da infra-
estrutura e da mão- de-obra, minimizar custos, diluir os riscos 
e agregar valores aos produtos agropecuários, por meio dos 
recursos e benefícios que a adubação traz a atividade. Neste 
contexto, essa técnica tem despertado interesse crescente, 
gerando sustentabilidade e divisas para o Brasil. Contudo, 
faz-se necessário maior volume de dados para aumentar 
a eficiência de adubação no processo de recuperação de 
pastagens, proporcionando custos mais competitivos, gerando 
maior lucro da pastagem implantada e amortização do custo 
da reforma da pastagem mais rapidamente, proporcionando 
altas produtividades de carne e/ou leite com a melhoria da 
mesma.

Palavras-chave: Brachiaria brizantha cv. Marandu, 
Andropogon gayanus cv. Planaltina; Panicum maximum 
cv. Massai; recuperação de pastagens degradadas, 
desenvolvimento sustentável.

Depoimento: “Conclui-se que a dose 85 kg/ha surtiu mais 
efeito, resultados superiores em todos os aspectos observados 
diante das outras doses, e por razão é a dose mais indicada 
para as condições testadas, independentemente das cultivares 
de forrageira empregada. Produtores podem agora basear-
se melhor na tomada de decisão sobre níveis de adubação a 
serem observados” (Elizeu Luiz Brachtvogel).
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DESEMPENHO DE NOVILHAS DE 
ORIGEM LEITEIRA ALIMENTADAS COM 

CANA-DE-AÇÚCAR OU SILAGEM DE 
MILHO

 
Coordenador: Leandro Batista Urzêda Caetano

Equipe executora: Jackson Henrique Souza e Frankcijhonatan 
Vasconcelos Camelo Pereira

Imagens:
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Área do Conhecimento: Zootecnia

Período de execução: : 01/12/2018 a 30 /7/2019
 
Informações do Edital: 025/2018

Síntese do Projeto: O objetivo deste trabalho foi avaliar o 
ganho de peso, consumo de matéria seca (MS), comportamento 
ingestivo, eficiência alimentar e o custo de produção da arroba 
de novilhas de origem leiteira, alimentados com diferentes 
dietas. O experimento foi conduzido no Setor de Produção do 
Instituto Federal do Mato Grosso Campus Confresa - MT no 
período de dezembro de 2018 a julho de 2019. Foram utilizadas 
oito bezerras do cruzamento das raças Gir x Holândes, 
com peso médio de 109 kg, distribuídos em dois quadrados 
latinos 4x4, em arranjo fatorial 2x2. Os tratamentos foram 
a combinação dos dois fatores, o primeiro fator foi o tipo de 
volumosa silagem de milho ou cana de açúcar já o segundo 
fator foi o nível de suplementação com concentrado nos níveis 
de 0% ou 0,5% em relação ao peso vivo. O consumo de MS 
foi em média de 2,85 kg/cabeça sendo o consumo de MS 
sobre o percentual do peso vivo de 2,6%, valor ligeiramente 
superior ao esperado que era de 2,5% conforme previsão do 
NRC (2001). Possivelmente o maior consumo de MS está 
em função do menor teor da fibra em detergente neutro das 
dietas. Não foram encontradas diferenças significativas entre 
os tratamentos para ganho de peso. Sendo que o ganho de 
peso médio dos animais foi de 0,329 kg, entretanto observou 
numericamente que o desempenho dos animais recebendo 
dieta com silagem de milho foi cerca de 20% superior ao 
tratamento com cana de açúcar, essa diferença pode ser 
explicada pela maior digestibilidade da MS da dieta. O custo 
da arroba produzida foi mais oneroso no tratamento com 
cana de açúcar, mesmo com silagem de milho sendo mais 
cara por quilo de MS. A eficiência alimentar dos animais com 
este tratamento foi cerca de 12 % superior, ganhando cerca de 



346

PERSONALIDADES DAS CIÊNCIAS NATURAIS:  

120 gramas para cada quilo de MS ingerido. Foi observado 
também que a presença da alimentação concentrada melhorou 
a respostas dos animais em ambas as nos tratamentos 
avaliados, consequência do maior aporte de nutrientes. Na 
avaliação do comportamento ingestivo não foi observada 
diferença significativa entre os tratamentos, resposta que 
demonstra não ter diferenças nos níveis de fibra em detergente 
neutro efetiva. Assim, a cana de açúcar e a silagem de milho 
podem ser utilizadas como volumosos na recria de novilhas 
de origem leiteira sem diferença no desempenho dos animais. 
O nível de 0,5% de concentrado melhora o desempenho dos 
animais independente do volume utilizado. 

Palavras-chave: Nutrição animal, Eficiência alimentar, 
Volumoso

Depoimento: “A participação no projeto contribui para 
melhorar o entendimento dos conteúdos teóricos e 
contribuíram para realizar diversas etapas do aprendizado 
teórico na prática facilitando a compreensão de diversos 
assuntos” (Leandro Batista Urzêda Caetano). 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA 
SUBTERRÂNEA PARA CONSUMO 
HUMANO: ESTUDO DE CASO DA 

ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE 
CONFRESA – MT

Coordenador: Cleber Calado Luz

Equipe executora: Gustavo Rodrigues Costa de Oliveira; 
Cássio Rodrigues da Costa; Gerson Barbosa Guedes e Fábio 
Gonçalves Marinho.
 

Imagens:
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Área do Conhecimento: Microbiologia

Período de execução: 01/12/2018 a 31/07/2019

Informações do Edital: Edital Nº 25/2018

Síntese do Projeto: O estudo teve por finalidade aferir os 
parâmetros físico-químicos e microbiológicos das águas 
subterrâneas do Município de Confresa-MT, visto que para 
uma ampla fatia das residências, esta é a principal fonte 
de água, e que, apenas 23.3% de domicílios apresentam 
esgotamento sanitário adequado. O estudo foi desenvolvido 
na área urbana no município de Confresa e contou com o 
cadastro de 28 poços divididos em 3 Zonas denominadas por 
Zona 1 (n amostral =14); Zona 2 (n amostral =10) e Zona 3 
(n amostral =5). Foram avaliados 12 parâmetros sendo eles: 
cloro livre; ferro; nitrogênio amoniacal; pH; turbidez; cor; 
oxigênio consumido; cloreto; dureza total, alcalinidade, 
Coliformes Totais e E. coli. As coletas das amostras de água 
foram realizadas exclusivamente em poços “amazonas”, 
conhecidos popularmente como cisternas, e poços artesianos 
no intuito de averiguar se existe diferença significativa entre 
esses dois tipos de poços no que diz respeito à contaminação 
principalmente microbiológica. A avaliação da qualidade 
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das águas subterrâneas do município de Confresa – MT 
apresentou contaminação por coliformes totais e E. coli 
em 26 das 28 amostras analisadas. Após a verificação dos 
questionários aplicados pode-se concluir que as 2 amostras 
que atenderam a legislação apresentaram ausência devido 
ao fato dos proprietários adotarem a prática de adição de 
hipoclorito de sódio diretamente dentro dos poços. Para 
os parâmetros físico-químicos foram observadas apenas 3 
amostras que não atenderam a legislação para os parâmetros 
nitrogênio amoniacal, oxigênio consumido e ferro. Os artigos 
3º e 4º da Portaria MS nº 2.914/2011 deixa claro que toda a 
água destinada ao consumo humano proveniente de solução 
alternativa individual ou coletiva de abastecimento de água, 
independentemente da forma de acesso da população, está 
sujeita a vigilância da qualidade da água, a qual compete 
às Secretarias de Saúde dos Municípios. No município 
de Confresa apenas 23.3% de domicílios apresentam 
esgotamento sanitário adequado. Por fim, o estudo conclui 
que as águas subterrâneas do município de Confresa – MT 
encontram-se impróprias para o consumo humano sem antes 
passar por um tratamento prévio, e que mesmo as amostras 
provenientes de poços semi artesianos estavam em desacordo 
com a legislação. Observou-se também que não existem 
diferenças significativas entre as zonas estudadas, concluindo 
assim que os padrões de contaminação microbiológica se 
estendem de forma uniforme por todo o lençol freático do 
município de Confresa.
 
Palavras-chave: Águas subterrâneas, Potabilidade, Confresa-
MT.
 
Depoimento: “Para garantir um bom andamento do projeto 
foi necessário seguir um cronograma para controlar e prevenir 
atrasos. Nos esforçamos para que tudo tenha ocorrido 
como foi planejado, garantindo a boa execução das tarefas 
desenvolvidas. No entanto, no decorrer da execução houve 
atraso no repasse da taxa de bancada, fazendo com que todo 
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o planejamento para aquisição de insumos fosse prejudicado. 
Algumas das principais dificuldades encontradas para 
realizar o projeto foram encontrar residências que possuem 
cisterna e poços para fazer as coletas da água e o transporte, 
pois não tínhamos recurso para combustível. Mesmo diante 
dos problemas que surgiram o projeto teve êxito, pois os 
deslocamentos até as residências foram feitos via reserva 
com Direção de ensino e os insumos foram adquiridos com 
sucesso, mesmo com o atraso dos repasses” (Cleber Calado 
Luz).
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AVALIAÇÃO DE MUDAS DE 
MARACUJAZEIRO AMARELO NA FASE 

DE FORMAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 
INICIAL, MUDAS SUBMETIDAS A 

DIFERENTES NÍVEIS DE LÂMINAS DE 
IRRIGAÇÃO

Coordenadora: Beatriz Santos Conceição do Vale

Equipe executora: Daiane Ricardo Dias, Igor Kaway Brito de 
Faria, Fernanda Guimaraes dos Santos e Daniel Aparecido 
Rodrigues Crecencio

 Imagens:
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Área do Conhecimento: Ciências Agrárias

Período de execução: Dezembro de 2018 até julho de 2019

Informações do Edital: EDITAL IFMT Nº 025/2018 IFMT/
CFS

Síntese do Projeto: O maracujazeiro vem se destacando 
entre as espécies frutíferas que se desenvolve bem em todas 
as regiões do Brasil. O objetivo deste trabalho foi avaliar o 
desempenho de mudas de maracujazeiro amarelo submetidas 
a diferentes níveis e irrigação na fase de formação das mudas 
e desenvolvimento. O estudo foi desenvolvido em duas 
fases: na primeira fase foi montado um experimento no 
delineamento inteiramente casualizado (DIC) em esquema 
fatorial 3x3x4, sendo composto de 3 diferentes combinações 
de substratos (1- substrato, esterco de curral e solo na 
proporção 1:1:1 v/v, 2 -esterco de curral e solo na proporção 
1:1 v/v e 3 - substrato e solo na proporção 1:1 v/v), 3 lâminas 
de irrigação, L1:70% , L2/:100% , L3:130%, e 4 repetições 
com quatro plantas por parcela. Na segunda fase, foi feita 
uma continuação dos estudos a campo, sendo testadas as 
diferentes lâminas de irrigação no experimento em blocos 
casualizados (DBC). Avaliou-se  o índice de velocidade de 
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germinação (IVG), altura e diâmetro do coleto das mudas 
e o número de folhas (completamente expandidas) em 
cada tratamento, aos 30 e 60 dias. Aos quatro meses após o 
transplante das mudas para o campo foi realizada a análise 
biométrica das plantas. Os substratos que proporcionaram 
melhor desempenho para cultura do maracujazeiro foram 
as composições solo+substrato e solo+esterco+substrato. As 
lâminas não proporcionaram diferenças no crescimento e  
desenvolvimento do maracujazeiro amarelo.

Palavras-chave: Mudas, irrigação, substratos.
 
Depoimento: “As atividades desenvolvidas no presente 
trabalho agregaram conhecimento teórico e prático, nos 
possibilitando vivenciar outra área do curso de agronomia 
na parte de pesquisa, e dessa forma os dados obtidos podem 
contribuir também com os produtores da região” (Daiane 
Ricardo Dias, Igor Kaway Brito de Faria).
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A INFLUÊNCIA DA ADUBAÇÃO E 
IRRIGAÇÃO EM PASTEJO ROTACIONADO 

PARA GADO LEITEIRO
 
Coordenadora: Sandra Aparecida Tavares

Equipe executora: Leandro Batista Urzêda Caetano professor 
coorientador, Daniel Neves da Silveira e Luis Alexandre 
Rodrigues Silva bolsistas do projeto. 

Imagens:
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Área do Conhecimento: Produção animal

Período de execução: Meados de 2018 a Meados de 2019
 
Informações do Edital: EDITAL PESQUISA 025/2018 CFS/
IFMT

Síntese do Projeto: O sistema rotacionado de pastagem é um 
método que vem ganhando o cenário leiteiro nacional, tal 
destaque deve-se a possibilidade de ter maior taxa de lotação 
por m², maior produtividade e menor custo. A produção 
leiteira da região do município de Confresa-MT demonstra 
ser consolidada, e de grande importância para a agricultura 
familiar da região. Contudo, as condições de produção 
das propriedades ainda são ineficientes demonstrando a 
necessidade de melhoria em relação ao manejo. Desta forma 
o objetivo desse projeto é avaliar a influência da adubação e 
irrigação na produção leiteira de vacas mestiças em sistema 
de pastejo rotacionado. Para verificações de quantidade de 
pastagem foram feitas uma vez por mês, no intuito de saber a 
fração de matéria seca (MS) de um piquete escolhido ao acaso. 
Em cada piquete avaliado, foram tomadas três amostras pelo 
método do quadrado de 1,0m2 lançado aleatoriamente. Após a 
adubação e implantação do sistema de irrigação por aspersão 
no capim Mombaça, piquete onde as vacas em lactação 
permaneceram durante o mês, verificou-se um aumento na 
produção leiteira, sendo a média de produção leiteira por vaca 
foi de 6,63 litros, com produção diária de aproximadamente 
120 litros. Esse resultado expressou melhora no desempenho 
produtivo das vacas, que antes da adubação e implantação do 
sistema de irrigação produziam em média 5 litros de leite.

Palavras-chave: Manejo, Produção leiteira, Vacas.

Depoimento: “Com a implantação desse projeto foi possível 
observar maior oferta de alimentos para as vacas mestiças e 
consequentemente aumento na produção leiteira. A irrigação 
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por aspersão no cultivar Mombaça se mostrou viável e uma 
alternativa para os produtores de leite que queiram aumentar 
a produção leiteira” (Sandra Aparecida Tavares). 
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CONFRESA: UMA PERSPECTIVA 
HISTÓRICA A PARTIR DE 

MANIFESTAÇÕES SOCIOCULTURAIS
 
Coordenador: Sebastião Nolasco Junior.

Equipe executora: Sebastião Nolasco Junior, Washington 
Amaral Ferreira, Alinny Gonçalves Azeredo e Yasmin dos 
Santos Taube.

Área do Conhecimento: Comunidade.

Período de execução: dezembro de 2018 a agosto de 2019.

Informações do Edital: edital nº 25/2018 – Chamada 
2018/2019 de projetos de pesquisa e bolsas de iniciação 
científica.

Síntese do projeto: Este estudo teve como objeto de pesquisa 
as manifestações socioculturais que evidenciaram aspectos 
simbólicos fundamentais na formação e construção histórica 
da cidade de Confresa – MT, tendo em vista os constructos 
que possibilitaram os processos identitários a partir das 
representações sociais, hibridações e conflitos. Esta pesquisa 
teve como objetivo evidenciar aspectos socioculturais dos 
grupos responsáveis pela formação da cidade de Confresa, 
tendo em vista as manifestações que constroem a dinamicidade 
das interações responsáveis por identificar as particularidades 
locais. A trajetória metodológica neste trabalho foi dividida 
em quatro partes, sendo elas: levantamento bibliográfico, 
levantamento documental, observação participante e análise 
e tratamento do material colhido nas etapas anteriores. O 
levantamento bibliográfico foi dividido em um estudo dos 
textos e conceitos teóricos que embasaram esta pesquisa e 
em fontes que tratam de dados históricos de desenvolvimento 
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da cidade e região. Já o levantamento documental buscou 
documentos primários, livros, enciclopédias e relatos 
escritos. Na observação participante foram identificados 
grupos e personagens como comunidades tradicionais, 
grupos folclóricos, associação de agricultores familiares e 
personalidades significativas. Por fim, foi realizada a análise 
e tratamento do material colhido nas etapas anteriores. As 
leituras apontaram para questões relativas à ocupação do 
território, aos embates resultantes dos encontros e conflitos de 
interesse, às percepções sobre as trajetórias e as experiências 
vividas. A observação participante proporcionou os seguintes 
encontros: comunidade indígena, grupo de quadrilha junina, 
imigrantes gaúchos, representantes de assentamentos, 
lideranças religiosas e docentes. A diversidade étnica ficou 
evidente quando o trabalho de campo foi realizado. Diante 
dos grupos identificou-se que para os mesmos é de suma 
importância a manutenção de traços diacríticos, reafirmando 
assim identidades próprias e territorialidades distintas, 
mas nem sempre percebidas e respeitadas. As disputas por 
território são a gênese dos conflitos históricos na região e na 
cidade, que se deram e se dão nos campos físico e simbólico. A 
grande presença de migrantes e as intensas trocas resultantes 
das novas configurações socioespaciais permitiram novos 
arranjos, impossibilitando a definição de uma cultura única 
para a cidade. Soma-se a isso a sua condição de polo regional 
que contribui com a fluidez contemporânea resultante das 
contínuas movimentações populacionais e da influência da 
“cultura global”. Notou-se que o objeto aqui analisado se 
constituiu em um relevante aspecto para compreender as 
dinâmicas responsáveis por construir a cidade de Confresa, 
percebidas a partir das manifestações de cada grupo. Assim, 
percebeu-se que os aspectos humanos e sociais devem, 
também, ser pesquisados a fim de compreender constructos 
e interações nem sempre presentes em grande parte dos 
projetos de pesquisa, principalmente em uma região que 
ainda carece de trabalhos que buscam tais objetos, uma vez 
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que as instituições responsáveis por este desenvolvimento 
ainda estão se consolidando no local.

Palavras-chave: Confresa, Cultura, Processos Identitários.
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AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE 3 TIPOS 
DE COBERTURA MORTA NO CULTIVO 

DE CENOURA (Daucus carota l.) EM 
CONFRESA-MT

 
Coordenadora: Polyana Rafaela Ramos

Equipe executora: Raiza Sthefane Pereira da Costa
 

Imagens:
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Área do Conhecimento: Ciências Agrárias

Período de execução: 01/08/2019 à 31/07/2019

Informações do Edital: Edital 029/2019

Síntese do Projeto: A cenoura está entre as cinco hortaliças 
mais produzidas no Brasil e de amplo consumo popular. O 
fator clima é considerado como um dos principais entraves 
para produção da cenoura, e em regiões que a temperatura 
e umidade alcançam a máxima estabelecida para o 
desenvolvimento da mesma, é necessário o uso de técnicas 
culturais para minimizar as perdas provocadas pelas altas 
temperaturas e umidade, para contribuir e reduzir os efeitos 
dos fatores climáticos ao solo o uso de cobertura morta 
é uma das técnicas culturais utilizadas com sucesso no 
campo. Considerando o clima do município de Confresa, o 
presente trabalho objetivou testar 3 (três) tipos de materiais 
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utilizados como cobertura no cultivo e desenvolvimento de 
cenoura no município. O trabalho foi realizado no período 
de junho a setembro de 2019, estação na qual é registrada 
as máximas de temperaturas na região. O experimento 
foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado 
(DBC), com 4 tratamentos sendo: T1 = testemunha (sem 
cobertura); T2= palha de arroz; T3 = maravilha; e T4 = capim 
seco de Tifton 69, com 3 repetições de cada em canteiros 
de 3m2 para cada tratamento. Foram avaliados parâmetros 
de umidade e temperatura do solo utilizando termômetro 
digital em 3 horários diariamente (06hs00min; 12hs00min e 
18hs00min), em profundidade do solo de 0,15 a 0,2 m (área de 
contato das raízes).  Em cada canteiro foram acompanhadas 
desenvolvimento foliar e de raízes, comprimento, diâmetro e 
peso de raiz e incidência de plantas invasoras. A colheita foi 
realizada ao fim do ciclo (entre 90 a 103 dias). Verificou-se que 
em todos os tratamentos houve bom desenvolvimento foliar, e 
a maior produtividade de raízes foi encontrada com o uso de 
maravalha como cobertura (24,96 t/ha-1), seguido por palha 
de arroz (22,55 t/ha-1). Com a utilização de cobertura com 
capim tifton 69 a produção obteve média de 21,40 t/ha-1 e a 
testemunha 20,57 t/ha-1. Foi possível observar que não houve 
diferença estatística entre os tratamentos utilizados, o que 
indica que para as condições e época em que o experimento 
foi realizado, o uso de cobertura morta não influencia no 
desenvolvimento das raízes de cenoura. Com relação a 
temperatura do solo com o uso das coberturas, observou-
se que embora o tratamento testemunha (sem cobertura) 
tenha apresentado a maior média (27,9ºC), também não 
houve diferença significativa quando submetidas a ANOVA 
e comparado aos demais tratamentos que obtiveram os 
seguintes resultados: 26,0 ºC, 26,4ºC e 26,8ºC para maravalha, 
tifton 69 e palha de arroz, respectivamente. Isso indica que o 
uso das coberturas mortas avaliadas para o cultivo da cenoura 
e para as condições em que o estudo foi desenvolvido, pouco 
influencia nos parâmetros de desenvolvimento de raízes e 
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manutenção da temperatura do solo, necessitando um novo 
estudo com relação ao crescimento de matéria orgânica a longo 
prazo, que poderá auxiliar na melhoria das características 
físicas e biológicas do solo.

Palavras-chave: Manejo do solo, hortaliças tuberosas, 
adaptação.

Depoimento: “O projeto de cultivo da cenoura foi 
maravilhoso, trabalhar com uma cultura diferente, como a 
cenoura é na nossa região. Foi algo que mostrou um leque de 
possibilidades para o agricultor familiar. Dificuldade sempre 
temos, mas o desenvolvimento de uma cultura é sempre 
compensatório. O ponto mais importante que observei nesse 
projeto, foi que nossos produtores da agricultura familiar 
limitam se a diversidade de produção, na maioria dos casos 
e pela falta de conhecimentos e do famoso incentivo para 
produzir culturas diversas” (Polyana Rafaela Ramos).
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RESPOSTAS COMPORTAMENTAIS 
DO MARACUJAZEIRO AMARELO A 

DIFERENTES MANEJO DE ADUBAÇÃO 
NITROGENADA E POTÁSSICA COM E 

SEM O USO DA FERTIRRIGAÇÃO
 
Coordenadora: José Antonio do Vale Sant’Ana

Equipe executora: Flavio Abel Novatvoski; Jair Rodrigues 
Salles Junior; Daiane Ricardo Dias; Kelly Cristina Da Costa 
Rocha; Igor Kaway Brito De Faria; Beatriz Santos Conceição 
do Vale e Gerson Barbosa Guedes

Área do Conhecimento: Ciências Agrárias

Período de execução: agosto de 2018 até julho de 2019

Informações do Edital: EDITAL IFMT Nº 037/2018 
PROPES/IFMT

 Síntese do Projeto: O maracujazeiro vem se destacando, com 
cultivo em todas as regiões do Brasil. Na região Araguaia o 
cultivo não seria possível sem a utilização da irrigação, uma 
vez que, o período de estiagem é bem definido e longo nesta 
região. Aliada a irrigação, temos a técnica da fertirrigação 
utilizada para fornecer nutriente e água para as plantas no 
momento que ela precisa e na quantidade correta. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar as respostas comportamentais 
do maracujazeiro Passiflora edulis sims f. flavicarpa deg. 
diferentes manejo de adubação nitrogenada e potássica com 
e sem o uso da fertirrigação. O delineamento experimental 
utilizado foi o blocos casualizados ao acaso com 5 tratamentos 
e 4 repetições, totalizando 20 parcelas experimentais. Durante 
o crescimento vegetativo das plantas foram avaliados o 
diâmetro de caule e o comprimento internós. Pode-se notar 
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que o plantio e cultivo de maracujazeiro amarelo se torna 
inviável sem o uso da irrigação nos período de estiagem, 
bem como é possível notar que o uso de adubação via líquida 
favorecem o melhor o crescimento e desenvolvimento do 
maracujazeiro ao longo do período de estiagem.

Palavras-chave: Passifloraceae, Nutrição, Desenvolvimento.
 
Depoimento: “Este projeto foi de grande valia para o meu 
currículo e também para obter maior experiência no ramo 
da pesquisa e levar conhecimentos adiante” (Flávio Abel 
Novatvoski).
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CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS 
DE CULTIVARES DE BANANEIRAS 

SUBMETIDAS A DIFERENTES NÍVEIS 
DE IRRIGAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 

CONFRESA-MT
 
Coordenadora: Beatriz Santos Conceição do Vale

Equipe executora: Jair Rodrigues Salles Junior; Daiane 
Ricardo Dias, Flávio Abel Novatvoski, Igor Kaway de Brito 
Faria; Kelly Cristina da Costa Rocha e José Antônio do Vale 
Sant’Ana

 Imagens:

  Área do Conhecimento: Ciências Agrárias
 Período de execução: agosto de 2018 até julho de 2019
 Informações do Edital: EDITAL IFMT Nº 037/2018 PROPES/
IFMT
 Síntese do Projeto: A Região nordeste do Mato Grosso é 
carente de informações técnicas de manejo de água e do 
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solo no cultivo de bananeiras irrigadas. O estudo teve como 
objetivo avaliar as características agronômicas de cultivares 
de bananeiras sob diferentes níveis de irrigação por meio 
do uso de uma e duas linhas de irrigação para cada linha 
de planta de bananeira. O delineamento experimental foi 
em forma de blocos casualizados com três repetições, em 
parcela subdividida, em que a parcela foi as cultivares de 
bananeira (Princesa, Thap Maeo, Fhia-18 e Fhia-Maravilha) 
e a sub parcela, um arranjo fatorial 4 x 2, sendo realizados 4 
níveis de irrigação (N1: 50%, N2: 75%, N3:100% e N4:125% da 
evapotranspiração da cultura). O controle de irrigação ocorreu 
com base nos dados climáticos a partir da determinação 
diária da evapotranspiração da cultura. Foi avaliado as 
seguintes características agronômicas das culturas: altura, 
diâmetro de caule, comprimento e largura da terceira folha e 
área foliar. A região de Confresa é constituída por um número 
significativo de agricultura familiar , e as informações obtidas 
por meio do projeto  servem como fonte de informação para 
contribuir com o desempenho da produção de bananeira 
por  pequenos agricultores. Dentre as cultivares implantadas 
no experimento, destaca-se a Thap Maeo e Fhia-Maravilha 
que apresentaram melhores resultado no desenvolvimento 
fitotécnico, sendo cultivares que podem servir como boa 
alternativa ao produtor por apresentar resistência à Sigatoka-
Negra e ao mal-do-Panamá, sendo estas as principais doenças 
que comprometem a cultura na região, porém requer um solo 
bem drenado e que apresenta boa fertilidade.

Palavras-chave: Consumo hídrico, desenvolvimento, Musa 
spp.
 
Depoimento: “O projeto de pesquisa do edital número 
037/2018 é mais uma vez uma oportunidade de conhecimento 
teórico e prático na cultura da bananeira” (Jair Rodrigues 
Salles Junior).
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PRÉ-TRATAMENTO SEGUIDO DE 
FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA DO 

RESÍDUO DA COLHEITA DO MILHO 
ZEA MAYS

 
Coordenador: Fábio Gonçalves Marinho

Equipe executora: Milton Fantinell Junior; Tamires Krupp; 
Beatriz Monteiro Dos Reis; Carlos Bonfim Gonçalves 
Marinho; Marcela Martins Aragão.

Imagens:

 
Área do Conhecimento: Química (Ciências Exatas e da 
Terra)
Período de execução: 01/08/2018 a 31/07/2019

Informações do Edital: EDITAL Nº 037/2018 PROPES/
IFMT - CHAMADA 2018/2019 PROJETOS DE PESQUISA 
APLICADA E BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
COTAS/CAMPUS 

Síntese do Projeto: A busca por energias renováveis vem 
ganhando destaque, motivada pela preocupação de se obter 
energia limpa e renovável. As biomassas lignocelulósicas vem 
se mostrando promissoras no que tange a versatilidade de 
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se produzir combustíveis sólidos, líquidos, biogás, energia 
elétrica e produtos químicos diversos. O milho é uma das 
principais espécies cultivadas no Brasil, sendo um grão 
considerado importante para o agronegócio, no entanto, 
seu cultivo gera uma quantidade significativa de palhada 
que pode ser destinada à indústria química (Biorrefinarias). 
O objetivo deste trabalho foi realizar o pré-tratamento do 
resíduo da colheita do milho (RCM) com solução aquosa de 
ácido acético e ácido sulfúrico visando a obtenção de açúcares 
e biocombustíveis (etanol2G). O software Statística 7.0 foi 
usado para análise dos dados. Através do planejamento 24-1 
foram avaliados os efeitos da temperatura (60,0 - 120,0 °C), 
tempo (60,0 - 120,0 min.), razão sólido/líquido (16,0-32,0 mg 
mL-1) e concentração de ácido sulfúrico (1,0-5,0 % v/v) sobre 
a perda de massa e concentração de açúcares fermentescíveis. 
A metodologia reacional consistiu na adição de biomassa 
juntamente com 300 mL de solução em um balão de três 
vias, em seguida o mesmo foi colocado sobre uma chapa 
aquecedora. Uma barra magnética foi utilizada para manter 
a homogeneização do meio. A fração sólida foi separada da 
fração líquida por filtração a vácuo com papel filtro em funil 
de Buchner. Posteriormente o sólido foi lavado com 300 mL 
de água a 60°C e o líquido da reação juntamente com o da 
lavagem foram armazenados para determinação dos teores 
de açúcares. O sólido retido foi lavado com 500 mL de água 
a 60°C e secado para determinação da perda de massa. 
O trabalho seguiu as metodologias analíticas nacionais e 
internacionais, tais como: Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), Associação Técnica da Indústria de 
Celulose e Papel (TAPPI) e Sociedade Americana de Testes 
e Materiais (ASTM). Os resultados obtidos demonstraram 
que o pré-tratamento do resíduo da colheita do milho usando 
ácido sulfúrico propiciou baixa solubilização das estruturas 
lignocelulósicas em açúcares, evidenciados pela baixa perda 
de massa e pelas baixas concentrações de açúcares no meio 
líquido. Enfim, são necessárias mais pesquisas para melhorar 
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as condições de processo, visando extrair o máximo de 
açúcares possíveis. 

Palavras-chave: Fermentação; Etanol; Resíduo; Palhada.
 
 Depoimento: “A pesquisa aplicada contribuiu de maneira 
significativa para meu crescimento pessoal e profissional. A 
vivência laboratorial me motivou a seguir no ramo da pesquisa, 
pois desenvolver produtos e tecnologia é fundamental para 
aliar o conhecimento teórico com a prática, além de contribuir 
para o desenvolvimento local e regional” (Beatriz Monteiro 
Dos Reis).
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OFICINA DE PREPARAÇÃO PARA AS 
OLIMPÍADAS MATO-GROSSENSE DE 
QUÍMICA PARA OS ESTUDANTES DO 
1º ANO DO ENSINO MÉDIO DO IFMT 

CAMPUS CONFRESA
  
Coordenador: Milton Fantinell Junior

Equipe executora: Jéssica de Oliveira Andrade Borges, 
Micaella Renata Moresco, Áureo Ferreira de Lima Neto, 
Samara Godoi Santiago, Augusto Henrique Brendler.

Imagens:
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Área do Conhecimento: Química

Período de execução: Setembro de 2018 a Julho de 2019

Informações do Edital: Edital Nº 18/2018

Síntese do Projeto: Anualmente a Associação Brasileira 
de Química (ABQ) promove o Programa Nacional das 
Olimpíadas de Química. Para competir no nível nacional, 
é realizada uma seleção estadual. Os resultados de uma 
boa classificação nas Olimpíadas Mato-Grossense de 
Química viabiliza aos estudantes uma constante busca pelo 
conhecimento pautado na resolução de problemas, maior 
interação com conceitos químicos e consequentemente seu 
desenvolvimento na área. As medalhas e menções honrosas 
têm como objetivo incentivar e promover maior participação 
dos demais estudantes. Ter estudantes participando das 
Olimpíadas Brasileira de Química e receber menções honrosas 
e medalhas proporciona destaque da instituição de ensino na 
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qual esses estudantes estão vinculados. Diante do exposto, 
esse projeto teve como objetivo ofertar oficinas de preparação 
pautadas nas provas dos anos anteriores disponibilizadas 
pela equipe de organização da Olimpíada Mato-grossense de 
Química (OMQ), fazendo uso dos gabaritos como ferramenta 
auxiliar na aprendizagem. Para o desenvolvimento das 
atividades foi montado oficinas dos conteúdos de química 
exigidos no edital da olimpíada. Os momentos de estudos 
contou com metodologias diferenciadas como, aulas teóricas, 
aulas práticas, vídeo aula, resolução das questões contidas 
nas provas das edições anteriores que estão disponíveis na 
internet, materiais multimídia, como vídeos e animações, 
explicação das questões das provas e consulta aos gabaritos 
dos banco de questões da OMQ. Os professores colaboradores 
e professor orientador atuaram como mediador dos estudos e 
condutor dos diálogos com os demais estudantes selecionados 
para integrar esse projeto. A seleção dos estudantes que 
participaram das Olimpíadas, foi realizada por indicação 
dos professores de química que atuam, no 1º ano do ensino 
médio do IFMT – Campus Confresa, perfazendo um total 
de 20 estudantes. Eles foram acompanhados nos resultados 
das provas da 1ª fase e, posteriormente, os classificados para 
a 2ª fase. Os momentos de estudos contaram com duas horas 
semanais presenciais para socialização das atividades e mais 
duas horas semanais com atividades dirigidas à distância. A 
premiação ocorreu em Cuiabá, na Assembleia Legislativa do 
estado de Mato Grosso onde os alunos do estado receberam 
Menções Honrosas pela participação e o bolsista Aureo 
Ferreira de Lima Neto uma medalha de bronze, os bolsistas 
ainda tiveram a oportunidade de apresentar o projeto no 
Workif no Centro de Eventos Pantanal na capital do estado.

Palavras-chave: Medalhas, Olimpíada, Preparação, Química.

Depoimento: “Este projeto tem a sua grande notoriedade, 
uma das suas principais características é a de resolver 
questões, seja de provas, seja de vestibulares com questões 
relacionadas à Química. Dessa maneira, o aprendizado e a 
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fixação do conteúdo são facilitados, e auxiliam, na resolução 
de outros problemas de outras disciplinas, já que a principal 
forma de ingresso em uma boa instituição de ensino são as 
provas. Além disso, há muitas universidades que avaliam as 
atividades extracurriculares do aluno como mais uma forma 
de critério de ingresso. Em outras palavras, esse projeto ajuda 
tanto na parte   na consolidação do conhecimento quanto na 
contagem de pontos do currículo” (Áureo Ferreira de Lima 
Neto).
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EFEITO DE DENSIDADES DE PLANTIO 
PARA CULTIVARES TRADICIONAIS DE 
MANDIOCA (MANIHOT ESCULENTA 

CRANTZ) NA REGIÃO ARAGUAIA-
XINGU

Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: Robson Virgulino Xavier, Gabriella 
Oliveira do Nascimento, Danilo Nogueira dos Anjos, Douglas 
Alves Neres.

Imagem:

Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execução: 01/08/2019 a 30/09/2020

Informações do Edital: Edital 46/2019 - PROPES/IFMT
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Síntese do Projeto: A mandioca é planta originária da américa 
do sul, certamente de regiões onde compreende-se hoje o 
Brasil, e já era cultivada pelos indígenas antes da colonização 
de nosso País. Trata-se de uma planta considerada bem 
tolerante a tolerante à falta de água e solos de baixa fertilidade 
o que torna-a umas das melhores opções para produção 
em regime de agricultura familiar de pequena escala pelo 
baixo risco da atividade, e por isso há um crescente interesse 
por parte dos produtores rurais pelo cultivo da mandioca. 
Contudo, a geração de informação sobre tratos culturais com 
embasamento científico é relativamente escassa, fazendo-se 
necessário trazer mais dados de pesquisa a respeito da cultura. 
Dessa forma, tendo em vista a ausência de trabalhos relatando 
a correta densidade de plantio para a cultura mandioca para 
as cultivares tradicionalmente utilizadas para as condições 
ambientais regionais, pretende-se realizar uma pesquisa a fim 
de elucidar quais as densidades de plantio mais adequadas 
para as cultivares tradicionalmente mais utilizadas na região, 
verificando-se qual a melhor relação genótipo-ambiente a fim 
de maximizar a produtividade da cultura.

Palavras-chave: Agricultura familiar, Pequena propriedade, 
Fitotecnia.

Depoimento: “Em geral os objetivos com relação à formação 
de alunos foram atingidos, no entanto os objetivos em relação 
aos resultados dos testes experimentais ficaram aquém do 
almejado, tendo em vista que as atividades presenciais foram 
prejudicadas devido ao início da pandemia de COVID-19 
em março. Espera-se poder repetir o experimento em outra 
oportunidade a fim de propiciar confirmação de dados 
obtidos a fim de verificar com maior grau de confiança qual 
a melhor relação genótipo-ambiente a fim de maximizar a 
produtividade da cultura” (Elizeu Luiz Brachtvogel).
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ELABORAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS 
E LIVRETOS PARADIDÁTICOS DE 
QUÍMICA: INSTRUMENTOS PARA 

ENSINAR E APRENDER DURANTE O 
ESTÁGIO DOCENTE

 
Coordenadora: Ana Claudia Tasinaffo Alves

Equipe executora: Marcelo Franco Leão, Dhennife Almeida 
Nascimento, Danielle da Silva Costa e Andrielle Naiara Silva 
Costa
 

Imagens:
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Área do Conhecimento: Ciências Humanas/Educação

Período de execução: 01/08/2019 a 31/10/2020

Informações do Edital: 45/2019 - PROPES/IFMT

 Síntese do Projeto: O projeto objetivou pesquisar materiais 
alternativos e elaborar livretos paradidáticos que subsidiem 
aulas que os licenciandos ministram durante o estágio 
de regência, buscando assim soluções técnicas para o 
ensino de Química. Os licenciandos do IFMT Campus 
Confresa realizam seus estágios em diversas escolas da 
região Araguaia-Xingu, tanto nas escolas urbanas como 
nas escolas da zona rural, e enfrentam muitas dificuldades 
para conseguirem materiais pedagógicos que facilitem o 
ensino de conteúdos de química. Com este estudo puderam 
ter um apoio didático-pedagógico, a fim de dinamizar o 
ensino de Química em aulas de regência durante o estágio 
supervisionado. As pesquisas foram realizadas no Campus do 
IFMT de Confresa/MT com os bolsistas do projeto e também 
os licenciandos que participam do programa Residência 
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Pedagógica/Capes. As licenciandas aprenderam conceitos 
fundamentais acerca de atividades práticas para o Ensino de 
Química, um desses estudos foram publicados no Encontro 
Centro-Oeste de Química (ECODEQ) em Goiânia, na UFG 
em 2019 intitulado “Produtos Educacionais para ensinar 
Química: um levantamento na plataforma eduCAPES”. Além 
desse, também foi apresentado no 59º Congresso Brasileiro de 
Química (CBQ), em 2019, em João Pessoa/PB, o texto “O uso de 
objetos digitais de aprendizagem: uma experiência utilizando 
o Chemsketch® com licenciandos em química”. Elaboraram, 
com base em pesquisas, os capítulos do paradidático sobre 
Agrotóxicos, incluindo atividades pedagógicas para a 
temática aplicada ao ensino de Química. Devido a pandemia, 
foi possível a publicação de apenas um e-book paradidático 
para o Ensino de Química; Havia a intenção de que esse 
material fosse utilizado nas aulas dos licenciandos durante o 
estágio supervisionado, no entanto, durante esse período os 
estágios estavam suspensos. O e-book foi enviado e divulgado 
por e-mail para os futuros professores de Química e os 
professores que já atuam na educação básica do município de 
Confresa e região; As licenciandas conseguiram ter uma base 
de conhecimentos sobre a utilização de materiais alternativos 
na elaboração de atividades de ensino inovadoras para o 
ensino de Química; Após realização de estudos, o grupo 
de pesquisa definiu o tema Agrotóxicos, que além de estar 
relacionado com muitos conceitos da química é relevante 
para a região Araguaia-Xingu, que é considerada a última 
fronteira agrícola de Mato Grosso.
Palavras-chave: Experimentação, Ensino de Química, 
materiais alternativos, paradidáticos.

Depoimento: “Eu, enquanto estudante de licenciatura, 
aprendi sobre os objetos de aprendizagem e, principalmente, 
sobre os paradidáticos. Quando estiver atuando como 
professora pretendo utilizar esses materiais didáticos em sala 
de aula” (Andrielle Naiara Silva Costa).
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METODOLOGIAS DE ENSINO 
CENTRADAS NOS ESTUDANTES: 

SOLUÇÕES PRÁTICAS PARA AS AULAS 
DE CIÊNCIAS DA NATUREZA

 
Coordenador: Marcelo Franco Leão

Equipe executora: Ana Claudia Tasinaffo Alves, Danielle da 
Silva Costa, Andrielle Naiara Silva Costa e Dhennife Almeida 
Nascimento

Imagens:
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Área do Conhecimento: Ciências Humanas/Educação

Período de execução: 01/08/2019 a 31/10/2020

Informações do Edital: 45/2019 - PROPES/IFMT - 
PESQUISA APLICADA E BOLSAS DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA - LIVRE CONCORRÊNCIA

 Síntese do Projeto: O projeto objetivou investigar 
metodologias de ensino centradas nos estudantes com 
intuito de estimular o desenvolvimento de soluções práticas 
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para o ensino de Ciências da Natureza. Trata-se de uma 
pesquisa-ação, ocorrida no segundo semestre de 2019 e no 
primeiro semestre de 2020, que envolveu os acadêmicos dos 
cursos de Licenciatura em Biologia, Licenciatura em Física 
e Licenciatura em Ciências da Natureza com habilitação em 
Química. Cada ação planejada envolveu uma metodologia de 
ensino inovadora, que foi investigada de maneira extraclasse, 
vivenciada e avaliada durante as aulas das disciplinas de 
Metodologia de Ensino de Ciências I e II, componentes 
curriculares do 3º e 4º semestre respectivamente, dos Cursos 
de Licenciaturas do IFMT Campus Confresa. A intenção do 
projeto foi propiciar um espaço que envolvesse pesquisa e 
ensino, discussões e aperfeiçoamento teórico, que ampliasse a 
formação destes acadêmicos, pois permitiu que apropriassem 
de meios pedagógicos para dinamizar o ensino de Ciências 
da Natureza quando atuarem profissionalmente. Por meio do 
desenvolvimento do projeto foi possível promover na formação 
inicial de professores atualização e aprofundamento teórico 
sobre as metodologias de ensino centradas nos estudantes. 
Com os estudos foi possível adaptar, desenvolver e avaliar 
algumas metodologias de ensino de ciências centradas nos 
estudantes. Também acredita-se que foi possível promover 
a capacitação e instrumentalização de futuros professores 
de Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química) para 
atuarem de maneira inovadora na educação básica da região 
Araguaia-Xingu e adjacências. Os resultados dessa pesquisa 
foram socializados tanto para a comunidade interna do 
IFMT Campus Confresa, quanto para a sociedade como um 
todo. Espera-se que a investigação contribua com soluções 
técnicas para os professores de Ciências da Natureza, por 
meio da publicação do livro digital contendo as experiências 
vivenciadas. Assim, acredita-se que o projeto contribuiu para 
o fortalecimento dessa instituição formadora (IFMT) e da 
identidade docente dos acadêmicos participantes.

Palavras-chave: Ensino de Ciências; Estratégias inovadoras; 
Protagonismo estudantil.
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Depoimento: “Por meio da participação neste projeto 
eu pude perceber que o estudo de estratégias de ensino é 
essencial para o contexto que vivemos atualmente, visto os 
estudantes possuem ritmos de aprendizagem divergentes, 
com estes projetos pude conhecer diversas metodologias que 
vem de encontro às necessidades da geração atual, trazendo a 
dinamicidade e o acesso à informação que está a um clique de 
distância” (Andrielle Naiara Silva Costa).
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COMPORTAMENTO FITOTÉCNICO DA 
BANANEIRA ‘THAP MAEO’ (AAB) SOB 
DIFERENTES MANEJO DE ADUBAÇÃO 

POTÁSSICA

Coordenadora: Beatriz Santos Conceição do Vale

Equipe executora: Flavio Abel Novatvoski, Jair Rodrigues 
Salles Junior, Dhimitry da Silva Luz, Kelly Cristina da Costa 
Rocha, Alan Soares Nascimento e José Antonio do Vale 
Sant’Ana

Imagens: 
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Área do Conhecimento: Ciências Agrárias

Período de execução: agosto de 2019 até julho de 2020

Informações do Edital: EDITAL IFMT Nº 46/2019 PROPES/
IFMT

Síntese do Projeto: O sucesso da produção fruteira está 
ligado ao bom manejo hídrico e nutricional. O objetivo 
deste experimento foi avaliar o comportamento fitotécnico 
da bananeira ‘Thap Maeo’ (AAB) sob diferentes manejos 
de adubação potássica com e sem o uso da fertirrigação. 
O delineamento experimental utilizado foi em blocos 
casualizados com 5 tratamentos e 4 repetições, totalizando 
20 parcelas experimentais. Os tratamentos são: T1 (Adubação 
convencional mensal, 12 aplicações/ano, ao longo de todo o 
ano); T2 (Fertirrigação mensal, com 12 aplicações/ano, ao 
longo de todo o ano); T3 (Adubação convencional mensal, 6 
aplicações/ano no período das águas e Fertirrigação mensal, 
6 aplicações/ano no período de estiagem); T4 (Adubação 
convencional, 6 aplicações/ano no período das águas); e T5 
(Fertirrigação, 6 aplicações/ano no período das águas). Foi 
realizado avaliações do crescimento, produção da bananeira e 
periodicamente monitoramento dos valores de pH, CE e teores 
de potássio na solução do solo, bem como estudo da lixiviação 
de potássio na cultura da bananeira. Verifica-se que os valores 
médios de número de folha atingiram 9,573 folhas por planta, 
obteve-se também a área foliar tendo em média 0,729 m² e o 
diâmetro de caule em 0,170 m com uma altura com média de 
2,059 m. O número de dias do plantio até a floração teve em 
média de 354 dias, do plantio até a colheita foram 451 dias e 
a média de floração a colheita tem a média de 97. Para peso 
de cacho obteve-se a média de 18,254 t/ha. Observa-se que a 
diferença no manejo da adubação potássica pode influenciar 
no desenvolvimento e produção da bananeira cultivar Thap 
Maeo. Nota-se que torna se necessário realizar mais estudos 
sobre desenvolvimento e produção da bananeira cultivar 
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Thap Maeo e diferentes manejos de adubação, haja vista esses 
resultados não são totalmente conclusivos para condições de 
Confresa-MT, já que o período de estudo foi afetado com o 
decreto da pandemia do Covid-19.

Palavras-chave: solução do solo, fertirrigação, Musa spp.

Depoimento: “Este projeto foi de suma importância para 
minha formação acadêmica tendo em vista que a área 
experimental está sendo utilizada como uma forma de aula 
prática tornando os alunos mais próximos do cultivo da 
bananeira” (Flávio Abel Novatvoski).
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DIAGNÓSTICO DAS DIFICULDADES 
E PERFIL DOS ESTUDANTES DO 

ENSINO MÉDIO TÉCNICO INTEGRADO 
DO IFMT CAMPUS CONFRESA EM 

RELAÇÃO AOS PROCESSOS DE ENSINO 
E APRENDIZAGEM

Coordenadora: Gislane Aparecida Moreira Maia

Equipe executora:  Jean Azevedo Araújo, Taísa Barbara 
Kuhnen, Ayskha Santos Alves, Lauana Rodrigues Pereira, 
Kaandra Raisa Gomes da Silva, Patricia Pereira da Silva 
Lopes 

Imagem:
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Área do Conhecimento: Ensino (Multidisciplinar)
Período de execução: 01/09/2019 a 31/08/2020

Informações do Edital: 021/2019 IFMT/CFS - CHAMADA 
2019/2020 DE PROJETOS DE PESQUISA E BOLSAS DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA

 Síntese do Projeto: O presente projeto de pesquisa tem por 
objetivo diagnosticar os fatores externos e internos que levam 
os estudantes do Ensino Médio Técnico Integrado do IFMT 
campus Confresa a terem dificuldades de aprendizagem e 
ao identificar quais são as dificuldades de aprendizagem dos 
estudantes, executar oficinas de construção de conhecimentos 
e saberes com o intuito de minimizar e até mesmo superar as 
dificuldades de aprendizagens diagnosticadas, promovendo 
assim a qualidade nesses processos para a permanência e 
êxito dos estudantes do campus Confresa. Por meio de um 
questionário semiestruturado para além de diagnosticar 
as dificuldades de aprendizagem, pretende-se construir o 
perfil dos estudantes do Ensino Médio Técnico Integrado do 
IFMT campus Confresa. As oficinas pedagógicas de ensino 
e aprendizagem tem como objetivos abordar as temáticas 
evidenciadas nos dados coletados nesta pesquisa em relação 
às dificuldades de aprendizagem dos estudantes e possibilitar 
uma maior reflexão por parte dos mesmos já que são eles 
os protagonistas da discussão; o coordenador atua como 
um facilitador do debate, instigando-os com perguntas e 
exemplos de situações que ocorrem no cotidiano, sempre 
privilegiando o diálogo no grupo e a participação de todos 
nas discussões. As atividades das oficinas serão de cunho 
educativo, social e cultural, que trabalhará a teoria e a prática 
de forma indissociável enfatizando a relevância de ambas 
para os processos de ensino e aprendizagem. Os resultados 
proporcionaram êxito e qualidade nos processos de ensino e 
aprendizagem no IFMT campus Confresa. Nesse sentido as 
ações executadas por meio das oficinas pedagógicas de ensino 



389

PRECURSORAS, MODERNAS E CONTEMPORÂNEAS

e aprendizagem proporcionam motivação, construção de 
conhecimento e saberes para além de alcançar os estudantes, 
também a sociedade com os resultados obtidos pela pesquisa 
ao promover a integração da social, cultural e política por 
meio das ações teóricas/práticas. 
 
Palavras-chave: Dificuldades e perfil dos estudantes, Oficinas 
pedagógicas de ensino e aprendizagem, Permanência e êxito 
dos estudantes
 
Depoimento: “Como participante do projeto pude aprimorar 
meus conhecimentos através da pesquisa, além de aprender 
também foi possível ajudar meus amigos, uma vez que a 
pesquisa inicial era em grupo, onde debatíamos diversos 
assuntos e ideias para colocar em prática. No projeto, eu e 
minhas companheiras aprendemos a sempre nos preocupar 
com o outro e assim conseguimos pensar as melhores oficinas 
que poderiam ajudar os alunos nas devidas disciplinas” (Jean 
Azevedo Araújo).
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DESEMPENHO DE CULTIVARES DE 
ABACAXIZEIRO COM O USO DE 

MULCHING ORGÂNICO E INORGÂNICO 
NO MUNICÍPIO DE CONFRESA-MT

Coordenador: José Antonio do Vale Sant’Ana

Equipe executora: Marcela Martins Aragão; Josiane Lopes 
Neves; Angel Pedro De Oliveira Gobatto e Beatriz Santos 
Conceição do Vale

Imagens:
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Área do Conhecimento: Ciências Agrárias

Período de execução: setembro de 2019 até agosto de 2020
 
Informações do Edital: EDITAL IFMT Nº 021/2019 IFMT/
CFS

Síntese do Projeto: O experimento foi conduzido no 
IFMT Campus Confresa, com duas cultivares diferentes de 
abacaxi, a BRS Imperial e a BRS Vitória. Utilizou mudas 
micropropagadas e o transplante das mudas foi realizado em 
sacos plásticos, com uma mistura de substrato e areia. Durante 
todos os meses foi observado e avaliado o desenvolvimento 
das mudas em relação a adaptação às condições climáticas 
da região e resistência a doenças. As mudas foram medidas 
a cada dois meses a partir da folha D e as adubações eram 
realizadas no mesmo dia; também foi feita a coleta dos dados 
de temperatura dentro da casa de sombra e as mudas eram 
irrigadas quando houvesse necessidade. Os dados obtidos 
do abacaxizeiro na fase de mudas foram submetidos ao 
teste F a 5% de probabilidade e regressão, indicando que as 
mudas da BRS Vitória apresentaram maior crescimento em 
relação às mudas da BRS Imperial, porém, é suscetível a 
doenças; e as mudas de BRS Imperial, apesar de também ter 
boa adaptação, apresentaram crescimento lento. As plantas 
micropropagadas apresentam  crescimento mais lento quando 
comparada com mudas como filhote, filhote-rebentão e 
rebentão, consequentemente houve atraso para o transplante 
das mudas para o campo e com decreto da quarentena por 
causa do Covid-19, decidiu em realizar somente as avaliações 
relacionadas ao desenvolvimento e adaptação das duas 
cultivares. Assim necessita de novos estudos para uma 
análise com as plantas no campo em desenvolvimento mais 
avançado.

Palavras-chave: Abacaxi, Cultivares, Mudas micropropagadas.
 Depoimento: “Aprendemos sobre adubação, irrigação, 
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avaliação de dados biométricos e até sobre ocorrência de 
doenças em mudas. O projeto nos deu uma noção básica 
sobre condução de mudas de abacaxi micropropagadas, algo 
que até o momento era algo desconhecido para nós” (Marcela 
Martins Aragão; Josiane Lopes Neves).
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SELEÇÃO DE CULTIVARES DE SORGO 
SACARINO PARA A PRODUÇÃO DE 

ETANOL

Coordenador: Danilo Nogueira dos Anjos
 
Equipe executora: Danilo Nogueira dos Anjos, Raylan Henrique 
de Paula, Jayson Silva de Ribeiro, Hellenn Thallyta Alves e Mendes

Área do Conhecimento: Ciências Agrárias

Período de execução: 01/10/2019 a 30/09/2020

Síntese do Projeto: O sorgo sacarino vem ganhando destaque 
no cenário agrícola brasileiro, por se tratar de uma espécie de 
características agronômicas, semelhantes a cana de açúcar, 
se destacando, pelo menor tempo de cultivo, e resistências a 
fatores bióticos e abióticos, que impossibilitam o cultivo da 
cana. Objetivando determinar cultivares de sorgo sacarino, que 
demonstram adaptabilidade nas condições edafoclimáticas do 
município de Confresa- MT, o presente estudo, avaliou 23 híbridos 
experimentais do Programa de Melhoramento da Embrapa 
Milho e Sorgo. O trabalho foi desenvolvido com delineamento 
experimental em látice triplo, analisando características como 
altura de plantas, diâmetro do colmo, número de colmos, peso 
de massa verde, resistência ao acamamento, peso de colmo, 
volume de caldo, sólidos solúveis totais, número de panículas e 
período de maturação (ciclo). Houve variabilidade genética para 
todas as características exceto número de colmos. Foi observado 
uma relação positiva entre a variável diâmetro de colmo e altura 
de plantas, para o acúmulo de biomassa, e volume de caldo. As 
cultivares CMSX5035, CMSX5036, CMSX5037 e a CMSX5029 
foram as que apresentaram maior potencial para o cultivo na 
região.

Palavras-chave: Sorghum bicolor; Melhoramento; Adaptabilidade.
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 CULTIVO DE MARACUJAZEIRO 
AMARELO SOB DÉFICIT HÍDRICO NA 
REGIÃO NORTE DO ARAGUAIA – MT

 
Coordenadora: Beatriz Santos Conceição do Vale

Equipe executora: Daiane Ricardo Dias, Igor Kaway Brito 
De Farias e José Antonio do Vale Sant́ Ana

Imagem:

Área do Conhecimento: Ciências Agrárias

Período de execução: setembro de 2019 até agosto de 2020

Informações do Edital: EDITAL IFMT Nº 021/2019 IFMT/
CFS
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 Síntese do Projeto: A região nordeste do Mato Grosso 
apresenta um período de estiagem prolongada (abril a 
setembro) e a falta de planejamento de uso dos recursos 
hídricos pode comprometer a produção da cultura do 
maracujazeiro e qualidade gerando perdas econômicas. 
O objetivo deste estudo foi avaliar o desenvolvimento e a 
produção do maracujazeiro amarelo a partir da redução da 
lâmina ótima de água recomendada para a cultura. Utilizou-
se o delineamento em blocos casualizado (DBC) com três 
tratamentos e sete repetições. Os tratamentos foram as 
lâminas de irrigação, L1:60%, L2:80% e L3:100%, sendo a 
irrigação com base na evapotranspiração da cultura, e a 
evapotranspiração de referência (ETo) determinada pelo 
modelo de Penman-Monteith. Pode-se concluir com os dados 
obtidos neste trabalho que o déficit hídrico  que as plantas 
foram submetidas não influenciou o teor de sólidos solúveis 
nos frutos de maracujazeiro amarelo. Os níveis de irrigação 
também não influenciaram significativamente o diâmetro do 
caule, comprimento e largura da folha. Resultado esses não 
totalmente conclusivo, necessitando de novos estudos para 
melhor elucidação do resultado, uma vez que o período de 
estudo foi afetado com decreto da pandemia (Covid-19).
 
Palavras-chave: Passifloraceae; Irrigação; Produtividade.
 
Depoimento: “Vejo minha participação no projeto como 
positiva, pois aprendi a manejar a cultura do maracujá 
amarelo e as atividades foram desenvolvidas da melhor 
maneira possível” (Daiane Ricardo Dias).



396

PERSONALIDADES DAS CIÊNCIAS NATURAIS:  

PRÁTICAS DOCUMENTÁRIAS NO IFMT 
CAMPUS CONFRESA: LINGUAGENS 
CONTEMPORÂNEAS, DESAFIOS E 

OPORTUNIDADES
 
Coordenadora: Célia Ferreira de Sousa

Equipe executora: Claudiney de Freitas Marinho, Pedro 
Henrique Ribeiro de Abreu, Diego Mesquita de Souza, Lucas 
Pinheiro Rodrigues e Jorge Manoel Ribeiro Vanderley
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Área do Conhecimento: Letras 

Período de execução: 08/2019 – 07/2020

Informações do Edital: Edital 045/2019 - PROPES/IFMT - 
Pesquisa aplicada e bolsas de IC - Livre Concorrência

Síntese do Projeto: O projeto “Práticas documentárias no 
IFMT - Campus Confresa: Linguagens contemporâneas, 
desafios e oportunidades” versou sobre produção de atividades 
práticas didático/pedagógicas e investigativas amparado pelos 
componentes curriculares Língua Portuguesa e Geografia 
a fim de explorar os recursos tecnológicos dos avançados 
e modernos aparelhos celulares utilizados pela maioria 
dos nossos estudantes, visando produções audiovisual de 
documentários que abordassem a temática: o lugar onde vivo.       
O objetivo central deste projeto consistiu em viabilizar 
a prática documentária escolar e analisar a contribuição 
para o desenvolvimento de competências e habilidades da 
linguagem audiovisual dos estudantes. Tais constatações 
somente seriam alcançadas a partir do conhecimento prévio 
dos diferentes tipos de documentários; da compreensão e 
interpretação da centralidade da linguagem como interação 
verbal, social, viva e dinâmica dos processos de ensino e 
aprendizagem da língua portuguesa e da geografia; das 
técnicas de leitura crítica do lugar onde vivem, a partir de 
reflexões políticas, econômicas, culturais e ambientais; de 
produções livres e independentes de documentários. Os 
pressupostos metodológicos para o desenvolvimento desta 
pesquisa consistiram em análises linguísticas-geográficas. 
Seus arranjos nortearam previamente na questão central 
que versa sobre a utilização das tecnologias digitais na 
produção audiovisual de documentários, retratando relações 
socioeconômica e ambiental do lugar de pertencimento dos 
nossos estudantes. Dessa forma, partimos da ideia de que o 
lugar reflete as inter-relações transformadoras e indissociáveis 
que se estabelece entre sociedade e natureza e, que são passíveis 
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de observação e registro. Para atendermos a proposta deste 
projeto, ele foi realizado seguindo os preceitos da pesquisa 
bibliográfica, como parte integrante e norteadora e, da 
pesquisa descritiva pela sua capacidade de ser manipulada 
em suas diferentes formas (estudo descritivo, estudo de 
caso, pesquisa de opinião e pesquisa de motivação), de 
acordo com o interesse (pois a participação não tinha caráter 
obrigatório) e a melhor opção dos discentes participantes do 
documentário, que compreendiam alunos matriculados nos 
1º anos do Ensino Médio Integrado ao curso Técnico em 
Agropecuária e/ou Técnico em Agroindústria do IFMT – 
Campus Confresa. O reflexo da execução desse projeto para 
todos os envolvidos direto e indiretamente consistiram na 
promoção de momentos de reflexão sobre as problemáticas 
locais que vieram a tona - muito das vezes desconhecidas pela 
sociedade local - como questões de ordem social, ambiental, 
política, econômica e, que carece de atenção da política, da 
ciência, da tecnologia e sobremaneira da sociedade como 
um todo. Os resultados culminaram em três documentários 
audiovisuais com diferentes abordagens: ambiental, social 
e científica. No documentário de abordagem científica a 
produção em caráter pontual ocorreu na Jornada de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (JENPEX) do IFMT – Campus Confresa. 
Foi o primeiro laboratório e sua finalidade registrar, editar e 
apresentar o próprio evento em tempo real. No documentário 
de abordagem social os discentes foram co-autores em loco 
de diferentes olhares e vivências dos moradores do território 
Araguaia Xingu, apresentando as diferentes paisagens 
culturais. No documentário ambiental buscou-se mostrar 
para os telespectadores, uma visão sobre a fauna e flora da 
região, a importância do ecossistema em geral e os impactos 
da ação humana.  

Palavras-chave: Tecnologias educacionais, Práticas 
documentárias, Linguagem audiovisual.
 
Depoimento: “O projeto rádio, fez com que os alunos do 
IF tivessem uma interação melhor, fizemos campanhas que 
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ajudaram bastante pessoas, tivemos muitos momentos bons, 
eu só tenho de agradecer a todos que ajudaram, e Viva a rádio 
IF Campus Confresa” (Marcos Morais Barros Da Silva). “O 
projeto RádioIF, promoveu um intervalo mais dinâmico, 
auxiliando com as interações entre turmas e principalmente 
para os novos alunos. E nos proporcionou a participar de 
campanhas e viver bons momentos” (Lougas Alexandre Silva 
Marques) “O projeto RadioIF, uniu os discentes aos demais, 
integrando a cultura musical no ambiente, onde o aluno possa 
se sentir à vontade. Trazendo grandes momentos de alegria 
para todos nós” (João Vitor Fernandes de Oliveira). 



400

PERSONALIDADES DAS CIÊNCIAS NATURAIS:  

SELEÇÃO DE CULTIVARES DE SORGO 
SACARINO PARA A PRODUÇÃO DE 

ETANOL

 Coordenador: Danilo Nogueira dos Anjos

Equipe executora: Danilo Nogueira dos Anjos, Raylan 
Henrique de Paula, Jayson Silva de Ribeiro, Hellenn Thalyta 
Alves e Mendes

Área do Conhecimento: Ciências Agrárias 

Período de execução: 01/10/2019 a 30/09/2020 

Síntese do Projeto: O sorgo sacarino vem ganhando destaque 
no cenário agrícola brasileiro, por se tratar de uma espécie 
de características agronômicas, semelhantes a cana de açúcar, 
se destacando, pelo menor tempo de cultivo, e resistências 
a fatores bióticos e abióticos, que impossibilitam o cultivo 
da cana. Objetivando determinar cultivares de sorgo 
sacarino, que demonstram adaptabilidade nas condições 
edafoclimáticas do município de Confresa- MT, o presente 
estudo, avaliou 23 híbridos experimentais do Programa de 
Melhoramento da Embrapa Milho e Sorgo. O trabalho foi 
desenvolvido com delineamento experimental em látice 
triplo, analisando características como altura de plantas, 
diâmetro do colmo, número de colmos, peso de massa verde, 
resistência ao acamamento, peso de colmo, volume de caldo, 
sólidos solúveis totais, número de panículas e período de 
maturação (ciclo). Houve variabilidade genética para todas 
as características exceto número de colmos. Foi observado 
uma relação positiva entre a variável diâmetro de colmo e 
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altura de plantas, para o acúmulo de biomassa, e volume de 
caldo. As cultivares CMSX5035, CMSX5036, CMSX5037 e a 
CMSX5029 foram as que apresentaram maior potencial para 
o cultivo na região.

Palavras-chave: Sorghum bicolor; Melhoramento; 
Adaptabilidade.
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EFEITO DE DENSIDADES DE PLANTIO 
PARA CULTIVARES TRADICIONAIS DE 
MANDIOCA (MANIHOT ESCULENTA 

CRANTZ) NA REGIÃO ARAGUAIA-
XINGU

 
Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: Robson Virgulino Xavier, Gabriella 
Oliveira do Nascimento, Danilo Nogueira dos Anjos, Douglas 
Alves Neres.

Imagem:

Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execução: 01/08/2019 a 30/09/2020

Informações do Edital: Edital 46/2019 - PROPES/IFMT 
- PESQUISA APLICADA E BOLSAS DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA - COTAS/CAMPUS
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Síntese do Projeto: A mandioca é planta originária da américa 
do sul, certamente de regiões onde compreende-se hoje o 
Brasil, e já era cultivada pelos indígenas antes da colonização 
de nosso País. Trata-se de uma planta considerada bem 
tolerante a tolerante à falta de água e solos de baixa fertilidade 
o que torna-a umas das melhores opções para produção 
em regime de agricultura familiar de pequena escala pelo 
baixo risco da atividade, e por isso há um crescente interesse 
por parte dos produtores rurais pelo cultivo da mandioca. 
Contudo, a geração de informação sobre tratos culturais com 
embasamento científico é relativamente escassa, fazendo-se 
necessário trazer mais dados de pesquisa a respeito da cultura. 
Dessa forma, tendo em vista a ausência de trabalhos relatando 
a correta densidade de plantio para a cultura mandioca para 
as cultivares tradicionalmente utilizadas para as condições 
ambientais regionais, pretende-se realizar uma pesquisa a fim 
de elucidar quais as densidades de plantio mais adequadas 
para as cultivares tradicionalmente mais utilizadas na região, 
verificando-se qual a melhor relação genótipo-ambiente a fim 
de maximizar a produtividade da cultura.

Palavras-chave: agricultura familiar, pequena propriedade, 
fitotecnia.

Depoimento: “Em geral os objetivos com relação à formação 
de alunos foram atingidos, no entanto os objetivos em relação 
aos resultados dos testes experimentais ficaram aquém do 
almejado, tendo em vista que as atividades presenciais foram 
prejudicadas devido ao início da pandemia de COVID-19 
em março. Espera-se poder repetir o experimento em outra 
oportunidade a fim de propiciar confirmação de dados 
obtidos a fim de verificar com maior grau de confiança qual 
a melhor relação genótipo-ambiente a fim de maximizar a 
produtividade da cultura” (Elizeu Luiz Brachtvogel).
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DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE 
SEGUNDO CICLO DE BANANEIRA SOB 

DIFERENTES NÍVEIS DE IRRIGAÇÃO 
SUPLEMENTAR NO MUNICÍPIO DE 

CONFRESA MT
 
Coordenador: José Antonio do Vale Sant’Ana

Equipe executora: Jair Rodrigues De Salles Junior, Gabriel 
Henke Vieira, Raquel Adorno Da Silva, Flávio Abel 
Novatvoski, Elton Sodré Fernandes, Beatriz Santos Conceição 
do Vale e Danilo Nogueira Dos Anjos
 

Imagens:

Área do Conhecimento: Ciências Agrárias

Período de execução: agosto de 2019 até julho de 2020

Informações do Edital: EDITAL IFMT Nº 46/2019 PROPES/
IFMT



405

PRECURSORAS, MODERNAS E CONTEMPORÂNEAS

Síntese do Projeto: A bananeira se desenvolve bem em 
diversos tipos de solo e altas temperaturas, desde que não falte 
água na quantidade necessária e no momento adequado. O 
presente projeto teve como objetivo avaliar o desenvolvimento 
e produção de segundo ciclo de bananeira (Musa spp.) sob 
diferentes níveis de irrigação suplementar no município 
de Confresa MT. O delineamento experimental em blocos 
casualizados com quatro tratamentos (L1: 50, L2:75%, L3: 100, 
L4: 125% da evapotranspiração da cultura) e seis repetições. 
Para esse estudo, foram utilizadas as cultivares Fhia-18 e Fhia-
Maravilha, ambas resistentes a sigatoka-negra e o mal-do-
panamá, principais responsáveis pela diminuição na produção 
de bananeira na região. As características avaliadas serão os 
parâmetros biométricos: número de dias até o florescimento, 
altura e diâmetro do pseudocaule e número de folhas vivas e 
área foliar. Os dados de produção: dias para colheita, peso do 
cacho, peso de pencas, número de frutos/cacho, peso médio dos 
frutos, número de folhas vivas na colheita. Apesar da cultivar 
Fhia 18 ter se destacado em algumas características avaliadas 
no estudo, os resultados obtidos neste trabalho qualificam as 
duas cultivares como promissoras para serem incorporadas 
aos sistemas de produção do agricultor da região. Conclui-se 
também que mesmo com histórico de doenças devastadoras 
da cultura botânica comumente encontradas em nossa região, 
a realização de um plantio com cultivares resistentes e com 
auxílio de uma irrigação é possível produzir banana de forma 
economicamente viável no município de Confresa-MT.

 Palavras-chave: Gotejamento; Produtividade, Musa spp.

Depoimento: “Mais uma vez uma oportunidade de 
conhecimento teórico e prático na cultura da bananeira, na 
minha graduação em Bacharelado em Agronomia, sendo 
este projeto de grande importância para minha formação 
acadêmica e para o meu currículo” (Jair Rodrigues Salles 
Junior).
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 CONTROLE BIOLÓGICO DA FERRUGEM 
ASIÁTICA NA CULTURA DA SOJA COM 

TRICHODERMA SPP
 
Coordenadora: Hellen Thallyta Alves e Mendes 

Equipe executora: Danilo Nogueira dos Anjos, Matheus de 
Aguiar Ferreira Almeida, Samandha Godoi Santiago

Imagens:
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Informações do Edital: 021/2019 IFMT/CFS - CHAMADA 
2019/2020 

Síntese do projeto: A cultura da soja destaca-se como uma 
das mais importantes culturas da agricultura brasileira, 
onde os agricultores enfrentam desafios para controlar as 
doenças fitossanitárias, especialmente a ferrugem asiática 
(Phakopsora pachyrhizi). Para controle desta doença são 
utilizados fungicidas químicos, elevando o custo de produção 
e causando danos ambientais. Visando alternativas de baixo 
custo e impactos ambientais, o presente trabalho teve como 
objetivo avaliar a ação antagônica in vitro do Trichoderma 
longibrachiatum, Trichoderma harzianum e Trichoderma 
asperellum ao patógeno Phakopsora pachyrhizi, agente causal 
da ferrugem asiática na cultura da soja. O experimento 
foi conduzido no Laboratório de Microbiologia do IFMT, 
Campus Confresa. O fungo Phakopsora pachyrhizi foi 
isolado da cultura da soja com sintomas de ferrugem e o 
crescimento micelial do fitopatógeno foi realizado pelo teste 
de pareamento de culturas, através do qual foi avaliado a 
taxa de crescimento do patógeno, onde atribuiu-se notas 
pelas escalas de Bell e Rodrigues. A produção de metabólitos 
voláteis e não voláteis, foi avaliada quanto aos metabólitos 
produzidos pelos tratamentos serão capazes de controlar o 
crescimento do patógeno, para tal, foi realizado a medição 
do crescimento micelial do patógeno diariamente. O 
delineamento experimental utilizado será o inteiramente 
casualizado, com quatro tratamentos e cinco repetições, 
sendo cada repetição composta por 3 placas de Petri, sendo 
avaliados durante sete dias. Os tratamentos utilizados 
foram: testemunha (meio de cultura pura); Trichoderma 
longibrachiatum, Trichoderma asperellum e Trichoderma 
harzianum. Os dados obtidos foram submetidos à análise de 
variância e as médias de cada tratamento comparadas pelo 
teste Tukey a 5% de probabilidade. As espécies de Trichoderma 
testadas apresentaram potencialidade antagônica sobre o 
fungo causador da Ferrugem asiática da soja, trazendo assim 
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uma nova alternativa de controle para os produtores. Com a 
execução do projeto foi possível verificar a importância do 
controle biológico de doenças de plantas e a ação dos fungos 
do gênero Trichoderma que apresentam excelente eficácia 
no controle biológico da Antracnose na cultura da soja, 
tanto por sua ação antagônica, como pela sua capacidade de 
produção de metabólitos voláteis e não voláteis, tornando-
se uma grande alternativa ecologicamente correta para ser 
empregada pelos produtores rurais no combate a esta doença 
que provoca grandes perdas à cultura da soja. Ademais, o 
projeto proporcionou aos estagiários a vivência da integração 
da teoria com a prática, a experiência com a manipulação 
de equipamentos e métodos em um laboratório de pesquisa; 
prática na coleta, análise e interpretação de dados, tabulação 
e escrita de artigo científico.

 Palavras-chave: Controle alternativo, Glycine max, 
Phakopsora pachyrhizi
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DESEMPENHO E COMPORTAMENTO 
DE MINI HORTALIÇAS CULTIVADAS A 
CAMPO E EM AMBIENTE PROTEGIDO 

EM CONFRESA-MT

Coordenador: Polyana Rafaela Ramos

Área do conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Informações do Edital: 021/2019 IFMT/CFS - CHAMADA 
2019/2020 

imagens:
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Síntese do projeto: O mercado das hortaliças em miniatura está 
em expansão e desperta interesse de produtores e consumidores, 
sendo uma boa oportunidade de ganhos financeiros. Porém 
a carência de informações técnicas específicas para algumas 
regiões, ainda fazem com que essa novidade desperte também 
receio de muitos horticultores. Dessa forma, a pesquisa objetivou 
avaliar o desempenho e comportamento de mini hortaliças 
cultivadas a campo e em ambiente protegido no município 
de Confresa-MT, nordeste do estado de Mato Grosso. Para 
isso, foram testadas o comportamento de 2 cultivares de mini 
abóbora e 2 de mini pimentão em cultivo sucessional a campo 
e em ambiente protegido. O delineamento foi em DBC com 3 
repetições para cada ambiente. Os dados foram submetidos 
à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de 
Tuckey (p≤0,05). Contudo, houve apresentação do universo 
das mini hortaliças para estudantes dos cursos Técnico em 
Agropecuária e Bacharelado em Agronomia do IFMT - 
Campus Confresa; bom envolvimento dos estudantes bolsistas 
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e voluntários; bom desenvolvimento das mini abóboras e mini 
pimentão, e por fim, auxiliamos os horticultores no processo 
de tomada de decisões, bem como no conhecimento de novas 
tecnologias e tendências para o ramo da horticultura no 
município.

Palavras-chave: Mini hortaliças; Horticultura; Cultivo 
protegido.
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EFEITO DE BIOESTIMULANTES E 
SUBSTRATOS NO ENRAIZAMENTO DE 

ESTACAS DE MANIHOT ESCULENTA 
EM PROPAGAÇÃO VEGETATIVA

Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: Tainara Silva Gomes, Lucas Silva Gomes, 
Alessandro Rodrigues da Silva Júnior, Gercimar Bezerra 
Mota.

Imagem:
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Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execução: 01/08/2020 a 30/09/2021

Informações do Edital: Edital 53/2020 - PROPES/IFMT 

Síntese do Projeto: A mandioca é uma das principais plantas 
produtoras de alimentos no Brasil, mas carece de pesquisas 
em muitas áreas de sua produção. A multiplicação da cultura 
baseia-se principalmente na multiplicação vegetativa, pois a 
produção de sementes é limitada. Mesmo assim, os métodos 
de multiplicação vegetativa não evoluíram muito nos últimos 
anos, com a cultura tendo limitações em certos aspectos da 
técnica. A multiplicação por propagação vegetativa mais 
intensiva, feita com etapa intermediária em viveiro por meio 
de estacas, torna-se uma alternativa promissora. Contudo, 
ainda sabe-se pouco sobre o assunto, e neste trabalho espera-
se encontrar respostas de bioestimulantes e substratos no 
enraizamento de estacas, com o intuito de aumentar a 
viabilidade da técnica, que por sua vez pode aumentar as 
taxas de multiplicação da cultura e intensificar o crescimento 
da cultura a campo, uma vez que transfere-se mudas já 
estabelecidas para a área de produção, diferentemente do 
sistema tradicional onde é feito o plantio de gemas ainda não 
brotadas.

Palavras-chave: Agricultura familiar, Pequena propriedade, 
Fitotecnia.

Depoimento: “Em geral os objetivos com relação à formação 
de alunos foram atingidos, no entanto os objetivos em relação 
aos resultados dos testes experimentais ficaram aquém do 
almejado, tendo em vista que as atividades presenciais foram 
prejudicadas devido ao início da pandemia de COVID-19 
em março. Espera-se poder repetir o experimento em outra 
oportunidade a fim de propiciar confirmação de dados 
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obtidos a fim de verificar com maior grau de confiança qual 
a melhor relação genótipo-ambiente a fim de maximizar a 
produtividade da cultura” (Elizeu Luiz Brachtvogel).



415

PRECURSORAS, MODERNAS E CONTEMPORÂNEAS

DISTRIBUIÇÃO E DIVERSIDADE DE 
CRIPTÓGAMAS EM FLORESTAS DE 

GALERIA NA REGIÃO ARAGUAIA-XINGU
 
Coordenadora: Nayara Dias Alves Teixeira

Equipe executora: Nayara Dias Alves Teixeira, Fernando 
Elias da Silva e Herbeth Carvalho Pacheco. 

Imagens:
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Área do Conhecimento: Ciências Biológicas/Botânica

Período de execução: 01 / 12 / 2020  a  30 / 05 / 2021

Informações do Edital: 011/2020 IFMT/CFS - Projetos de 
Pesquisa de Iniciação Científica de Livre Iniciativa em fluxo 
contínuo.
 
Síntese do Projeto: A região Araguaia-Xingu apresenta 
elevada diversidade florística, tendo em vista que a região 
comporta uma vegetação mosaicista típica dos dois maiores 
biomas dos neotrópicos, a Amazônia e o Cerrado. Entretanto, 
poucos são os estudos biológicos nessa região, especialmente 
com o grupo das samambaias e licófitas -  um grupo de 
plantas vasculares sem sementes extremamente sensíveis às 
modificações nas condições ambientais. Este grupo responde 
de forma rápida às perturbações antrópicas (e.g., queimadas, 
extração de madeira) ou naturais (e.g., ventos, secas), e 
por essa razão, suas espécies são consideradas excelentes 
bioindicadores de qualidade de hábitat. Além da incipiência 
de informações, a região Araguaia-Xingu, em especial no 
município de Confresa, sofre com constantes pressões do 
desflorestamento e degradação das atividades do agronegócio, 
a exemplo das queimadas, que já consumiram cerca de 80% 
da área do município desde 1985. Neste estudo, avaliamos e 
comparamos a composição florística, riqueza e diversidade 
de espécies de samambaias e licófitas de florestas de galeria 
da região Araguaia-Xingu.  A  amostragem  foi  feita  em  
transectos  de  10  x  150 m  ao  longo  de  3 córregos no município 
de Confresa-MT:  Córrego  01  (C1),  Córrego  da  Onça  (CO)  
e  Córrego  Cacau  (CC).  Nós registramos  539  indivíduos  
de  samambaias  e  licófitas,  distribuídos  em  dez  espécies,  
seis gêneros  e  cinco  famílias.  O  gênero  Adiantum  e  a  
família  Pteridaceae  apresentaram  maior riqueza  específica.  
A  riqueza  estimada  a  partir  de  Chao-1  foi  convergente  
com  a  riqueza observada  para  as  áreas  de  estudo,  sendo  6  
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espécies  no  C1  e  CO  e  4  espécies  no  CC.  A diversidade 
florística estimada pelo índice de Shannon-Waever para 
samambaias e licófitas foi similar entre os córregos (p<0.05), 
com  1.022 nats.ind-¹ para C1, 0.9914 nats.ind-¹  para CO e 
1.017 nats.ind-¹ para CC. Por outro lado, com o índice de 
diversidade de Simpson, observamos   que C1 exibiu menor  
diversidade  de  espécies  (0.4743)  do que CO (0.5527) e CC 
(0.5714), respectivamente. A análise de similaridade florística  
demonstrou  que  C1  e  CO  compartilham  maior  número  
de  espécies,  no  entanto, ambas as áreas foram dissimilares 
de CC. A distribuição de samambaias e licófitas nas Florestas 
de galerias parece estar condicionada a filtros ambientais 
regionais e locais,  tais como  a forte sazonalidade climática da 
região  e o estado de conservação das florestas.  No  entanto,  
faz  se  necessário  a  realização  de  mais  estudos  com  o  
grupo  das samambaias e licófitas na região Araguaia-Xingu, 
para ampliação do conhecimento florístico desses vegetais 
e de sua   bioindicação nas diferentes classes florestais. A 
partir disso, será possível a utilização das espécies do grupo 
para  o desenvolvimento  de  estratégias  de  manejo  e  na 
identificação  de  áreas  prioritárias  para  a conservação da 
biodiversidade da região Araguaia-Xingu.

Palavras-chave: Samambaias e licófitas, Riqueza de espécies, 
Diversidade florística.

Depoimento: “Durante a execução do projeto, aprendi a 
reconhecer diferentes fisionomias florestais, tais como Floresta 
de Galeria e  ciliar; a aplicar o método científico a partir do 
delineamento amostral pré-estabelecido; a reconhecer, coletar 
e identificar algumas espécies de samambaias e licófitas; a 
herborizar material botânico testemunho (prensar e secar); a 
utilizar um guia de identificação de espécies; a contabilizar e 
diferenciar riqueza e abundância e a realizar uma avaliação 
florística. Considero que a participação nesse projeto foi 
de grande importância para minha formação acadêmica, 
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devido às várias experiências de aprendizagem que foram 
oportunizadas nas diferentes atividades realizadas” (Herbeth 
Carvalho Pacheco).
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PERCEPÇÃO E COMPORTAMENTO DA 
POPULAÇÃO DE CONFRESA/MT NA 

PANDEMIA DE COVID-19
  
Coordenadora: Ana Cristina Alves de Almeida

Equipe executora: Amanda Viebrantz da Silva 

Imagem:

Área do Conhecimento: Ciências da Saúde
 
Período de execução: 03/11/2020 a 31/10/2021

Informações do Edital: Edital 52/2020 - PROPES/IFMT - 
Pesquisa Aplicada e Bolsas de Iniciação Científica - Cotas/
Campus. Bolsa IC 2020 - Cooperação nº 0320 FAPEMAT/
IFMT/2020
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Síntese do Projeto: Este projeto buscou realizar levantamento 
da compreensão da população de Confresa-MT sobre Covid-19, 
riscos e medidas de controle da pandemia, em comparação 
à adesão às orientações de prevenção, características 
sócio-econômicas e fontes de informações, através de um 
questionário online, divulgado em dezembro/2020 e análise 
documental das notícias publicadas no site Agência da 
Notícia, relacionadas a Covid-19 e Confresa, e comentários 
recebidos de leitores. No questionário, foram registradas 71 
respostas válidas (maiores de idade, residentes em Confresa/
MT). Cerca de 75 % dos indivíduos é do gênero feminino, 33 
% com idade entre 40 e 49 anos, 44% tem Pós-Graduação, 
56 % tinha emprego formal no momento da pesquisa, 44 % 
apresentava renda mensal familiar até 3 salários mínimos, 38 
% teve sua renda reduzida com a pandemia e 22 % recebeu 
auxílio emergencial do Governo Federal. Cerca de 47 % 
relataram que obteve informações sobre a Covid-19 em redes 
sociais. Em relação à possibilidade de contrair a doença, 44 
% disse que se preocupa muito e desses, 48,4 % faz parte 
do grupo de risco. Cerca de 52 % disse que usou máscara 
em todas as vezes que saiu de casa e 43 % se manteve em 
isolamento social entre os meses de março e julho de 2020, 
período em que houve medidas restritivas no município. A 
maioria disse não ter tomado nenhum medicamento contra 
Covid-19 sem prescrição médica, mas 34 % relatou ter usado 
ivermectina, azitromicina ou outro medicamento. Dentre 
os que utilizaram medicamentos sem prescrição, 44 % não 
fizeram nenhum teste de diagnóstico para Covid-19. Entre 
os que testaram positivo para Covid-19, metade fez uso de 
medicamentos sem prescrição médica. Dos indivíduos que 
não apresentaram sintomas de Covid-19 ou não se lembram 
de terem apresentado sintomas entre março e dezembro de 
2020, 25 % usou ivermectina (sem prescrição médica). Em 
relação à vacina contra Covid-19, 56,3 % considerava que a 
vacina seria segura para a população quando disponibilizada 
no SUS, 14,1 % considerava que a vacina não seria segura e 29,6 
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% não souberam responder. Este levantamento foi realizado 
antes da disponibilização de vacinas no SUS, no momento em 
que os resultados de estudos das primeiras vacinas estavam 
sendo apresentados e a vacinação iniciava nos EUA e Europa. 
Quando perguntados se tomariam alguma das vacinas que 
estavam sendo produzidas se estivessem disponíveis no 
SUS, 52,1 % disse que sim, 12,7% disse que não, 21,1% não 
sabe e 14,1 % disse que depende da vacina. Ainda está em 
análise o levantamento de notícias sobre Covid-19 em meios 
de comunicação e comentários de moradores de Confresa/ 
MT relacionados à pandemia, mas percebe-se várias 
manifestações de desconfiança sobre os números de casos 
e mortes divulgados e comentários contrários a medidas 
restritivas de isolamento social (fechamento de comércio 
não essencial, lockdown, entre outros). Esses dados coletados 
indicam que há desinformação sendo compartilhada.

 Palavras-chave: Covid-19, Confresa-MT, Percepção da 
população.

 Depoimento: “Estou adquirindo conhecimento científico e 
didático em relação ao meu aprendizado na faculdade e em 
vida” (Amanda Viebrantz da Silva).
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AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE 
ABACAXIZEIRO ‘BRS IMPERIAL’ E ‘BRS 

VITÓRIA’ SOB CULTIVO COM MULCHING 
ORGÂNICO E INORGÂNICO NA REGIÃO 

DO BAIXO ARAGUAIA 

Coordenador: José Antonio do Vale Sant’Ana

Equipe executora: Marcela Martins Aragão e Josiane Lopes 
Neves 

Imagens:

Área do Conhecimento: Ciências Agrárias

Período de execução: Agosto de 2020 até julho de 2021

Informações do Edital: EDITAL IFMT Nº 52/2020 PROPES/
IFMT
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 Síntese do Projeto: O uso do mulching na cobertura do 
solo vem garantido diversos benefícios aos produtores que 
utilizam essa técnica, como controle nas plantas invasoras, 
melhora na temperatura e retenção do teor de água no solo, 
entre outras. O presente trabalho avaliou a influência do 
cultivo com mulching orgânico e inorgânico no solo e no 
desenvolvimento de duas cultivares de abacaxi, no município 
de Confresa-MT. O delineamento experimental utilizado foi 
em blocos casualizados (DBC), no esquema fatorial 2 x 2 com 
cinco repetições e seis plantas por parcela. Os tratamentos 
constaram de duas cultivares (’BRS Imperial’ e ‘BRS Vitória’) 
cultivadas com mulching orgânico (palhada) e mulching 
inorgânico (filme plástico dupla face preto e branco). Foram 
avaliadas comprimento de folha D, índice SPAD, número de 
folhas e massa fresca de folha D. Nas condições avaliadas foi 
possível observar que o cultivo com mulching inorgânico, 
promoveu para as cultivares BRS Imperial e Pérola os 
melhores índices de crescimento..
 
Palavras-chave: Ananas comosus, desenvolvimento 
vegetativo, cobertura de solo.
 
Depoimento: “O desenvolvimento do projeto me trouxe 
muito conhecimento sobre a cultura estuda e também muito 
desenvolvimento profissional, pois a partir da realização do 
projeto foi possível aplicar a teoria na prática e aprender a 
liderar com as adversidades ocorridas no desenvolvimento do 
projeto” (Marcela Martins Aragão).
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INVESTIGAÇÃO DAS METODOLOGIAS 
ATIVAS VOLTADAS AO ENSINO DE 

CIÊNCIAS: A BUSCA POR SOLUÇÕES 
PRÁTICAS PARA A SALA DE AULA

 
Coordenador: Marcelo Franco Leão

Equipe executora: Andrielle Naiara Silva Costa e Marli 
Steffany Alves de Almeida 

Imagens:
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Área do Conhecimento: Ciências Humanas/Educação

Período de execução: 01/08/2020 a 30/09/2021

Informações do Edital: 51/2020 - PROPES/IFMT - 
PESQUISA APLICADA E BOLSAS DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA - LIVRE CONCORRÊNCIA

Síntese do Projeto: O projeto objetivou investigar 
metodologias ativas viáveis ao Ensino de Ciências, as quais 
foram elaboradas, desenvolvidas e avaliadas num contexto 
real de sala de aula. Por meio desta pesquisa, esperou-se que 
fossem desenvolvidas soluções práticas para sala de aula, 
que beneficiassem aos estudantes que aprenderam de uma 
maneira dinâmica, atrativa e estimulante. Tratou-se de uma 
pesquisa-ação, prevista para o segundo semestre de 2020 e 
primeiro semestre de 2021, que envolveu estudantes do curso 
Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, por 
meio de ações planejadas pelas acadêmicas de Licenciatura que 
compõem a equipe executora. Cada ação planejada envolveu 
uma metodologia ativa específica. Para tanto, inicialmente 
foram realizados estudos teóricos, planejamento coletivo 
nos momentos de estudos de grupo, para então desenvolver 
a metodologia ativa nas aulas que ministraram durante o 
Estágio Supervisionado. Assim, o projeto proporcionou 
pesquisa e ensino, discussões e aperfeiçoamento teórico, 
além de dinamismo das aulas e protagonismo estudantil. 
Os resultados dessa pesquisa foram socializados tanto para 
a comunidade interna do IFMT Campus Confresa, quanto 
para a sociedade. Espera-se que a investigação contribua 
com soluções técnicas para o Ensino de Ciências, uma vez 
que possibilitou a publicação das experiências vivenciadas, 
o que viabiliza ampla divulgação da instituição, que tem o 
compromisso com o desenvolvimento da região Araguaia-
Xingu e adjacências, sendo efetivado por meio da educação.

Palavras-chave: Ensino de Ciências; Estratégias inovadoras; 
Protagonismo estudantil.



426

PERSONALIDADES DAS CIÊNCIAS NATURAIS:  

Depoimento: “A vivência de algumas dessas metodologias 
me possibilitou ver diversas formas de ensinar, e quando 
combinadas com as aulas expositivas, os resultados do ensino/
aprendizagem para o estudante são excelentes, tendo em vista 
que essas metodologias conseguem fazer com que o estudante 
seja ativo em sua aprendizagem propiciando-lhes liberdade 
de expressão, criatividade e posicionamento crítico. Por isso, 
pretendo desenvolver metodologias ativas em minha sala de 
aula quando estiver atuando” (Andrielle Naiara Silva Costa).
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CALIBRAÇÃO E ANÁLISE DE TANQUES 
REDUZIDOS PARA ESTIMATIVA DA 

EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA 
EM CONFRESA-MT

 
Coordenador: José Antonio do Vale Sant’Ana

Equipe executora: Josiane Lopes Neves e Marcela Martins 
Aragão

Imagem(ns):

Área do Conhecimento: Ciências Agrárias

Período de execução: Agosto de 2020 até agosto de 2021

Informações do Edital: EDITAL 54/2020 SELEÇÃO DE 
PROJETOS DE INOVAÇÃO IFMT
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 Síntese do Projeto: O presente estudo teve como objetivo 
avaliar a eficiência de tanques reduzidos na estimativa da 
evapotranspiração de referência, bem como recomendar 
seu uso ou não para produtores do município de Confresa 
e região. Para realização do estudo foram utilizados dois 
tipos de tanques reduzidos de material de baixo custo e uma 
estação meteorológica automática. A calibração foi feita a 
partir da modelagem por meio de análise de regressão e as 
avaliações de desempenho do modelo através do coeficiente de 
determinação (R2), raiz quadrada da média dos quadrados dos 
erros (RMSE) e a eficiência do modelo (Ef). Para validação do 
modelo além desses indicativos estatísticos, serão utilizados o 
coeficiente de correlação de Pearson (r) e uma equação linear 
simples do tipo Y = aX(“a’’é o coeficiente angular). Com base 
nos resultados obtidos, conclui-se que o estudo deve ser feito 
em diferentes períodos do ano, visto que não é possível notar 
a influência na evaporação nos tanques em dias de chuva e 
em dias nublados. Além disso, realizar o estudo em diferentes 
épocas do ano permite a obtenção de dados mais precisos em 
relação à estimativa da evapotranspiração de referência diária. 
Assim, pode inferir também que para o período avaliado os 
tanques metálicos 35 e 45 cm obtiveram os melhores ajustes 
para calibração dos dados para meses de dezembro a fevereiro.

Palavras-chave: Manejo de irrigação; economia de água; 
agricultura familiar.
 
Depoimento: “Desenvolver esse projeto foi muito importante 
porque possibilitou adquirir conhecimento em uma área 
que não é tão explorada no campus, o qual também possui 
poucas pesquisas voltadas para esse tema na área de irrigação 
quando comparada com pesquisas voltadas para as grandes 
culturas cultivadas na região. Assim, é notável a relevância 
desse projeto para a região, principalmente para os pequenos 
produtores, que podem usar materiais de baixo custo, 
permitindo-os fazer o manejo adequado da irrigação em 
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sua propriedade. Além disso, com o desenvolvimento do 
projeto foi possível observar com mais precisão as condições 
climáticas do município, fator de extrema importância para a 
produção agrícola” (Josiane Lopes Neves).
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SELEÇÃO DE CULTIVARES DE SORGO 
SACARINO PARA A REGIÃO DO 

ARAGUAIA XINGU

Coordenador: Danilo Nogueira dos Anjos

Equipe executora: Hellenn Thallyta Alves e Mendes, Cibele 
Dias Meneghini, Raylan Henrique Ribeiro de Paula, Alana 
Nicolodi, Robert Hucy Nunes Alves e Rafael Gomes Pereira

Área de conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Informações do Edital: 52/2020 - PROPES/IFMT - 
PESQUISA APLICADA E BOLSAS DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA - COTAS/CAMPUS

Sínteses do projeto: Entre os diversos tipos de sorgos existentes 
o sacarino vem se destacando no Brasil, por ser uma fonte 
alternativa a cana-de-açúcar e por ser uma cultura tolerante 
ao déficit hídrico, sendo uma ótima opção para a sucessão da 
soja. Por essa razão objetivou-se realizar um experimento de 
cultivares de sorgo sacarino na área experimental do campus 
Confresa, o delineamento experimental para condução 
deste projeto foi em látice triplo (5x5), em três repetições, 
contendo 25 cultivares do programa de melhoramento da 
Embrapa Milho e Sorgo. As parcelas foram constituídas de 
duas fileiras de 5 m de comprimento com espaçamento de 0,7 
m. A semeadura foi realizada de maneira uniforme, a uma 
profundidade de 3 a 4 cm. Foi realizado desbaste, entre 10 a 
15 dias após a emergência, conservando 10 plantas por metro 
linear, resultando em uma população de 140.000 plantas/
ha.  O experimento foi conduzido em regime de sequeiro. 
A colheita foi realizada quando os grãos apresentavam 
maturação no estágio duro/farináceo. Foram avaliados os 
seguintes caracteres: stand, florescimento, altura das plantas, 
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plantas acamadas, número de plantas colhidas, peso de 
massa verde total, peso de panículas total, extração de caldo, 
sólidos solúveis totais. Os dados obtidos foram submetidos 
à análise de variância, para posterior teste Skott Knott a 
5% de probabilidade. O projeto proporcionou a seleção das 
cultivares de sorgo sacarino aptas para cultivo na região 
de Confresa-MT, de modo a estabelecer o sorgo como uma 
cultura alternativa para o município.

Palavras-chave: Etanol, Melhoramento genético, 
Produtividade.
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AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO DE 
VARIEDADES DE BRÓCOLIS DE 

INFLORESCÊNCIA LATERAL SOB 
DIFERENTES COBERTURAS DE SOLO 

EM CONFRESA-MT

Coordenadora: Polyana Rafaela

Área de conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Informações do Edital: 52/2020 - PROPES/IFMT - 
PESQUISA APLICADA E BOLSAS DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA - COTAS/CAMPUS

Síntese do projeto: A couve brócolis é uma hortaliça muito 
apreciada e tem ganhado cada vez mais espaço na indústria 
alimentícia, porém seu plantio ainda é restrito a regiões 
de clima temperado, devido às exigências climáticas da 
cultura. Esse projeto teve a finalidade de avaliar a viabilidade 
agronômica da produção da couve brócolis do tipo ramoso 
na região do nordeste do Mato Grosso, utilizando-se de 
diferentes coberturas vegetais, visto que além de fornecer 
matéria orgânica a mesma proporciona um excelente 
equilíbrio térmico. O experimento foi realizado em campo 
experimental do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Mato Grosso – Campus Confresa. O clima dessa 
região é classificado como Aw, de acordo com a classificação 
de Köppen: Clima tropical com inverno seco apresentando 
estação chuvosa no verão, com precipitações podendo atingir 
até 1.800 mm por ano, concentradas nos meses de outubro 
a abril. A área experimental utilizada tem a proporção de 10 
m por 20 m, totalizando uma área de 200m2. Foram feitas 
análises de solo para a verificação das características do 
solo na camada 0 - 20 m. A correção do solo e a adubação 
foi realizada conforme as recomendações de Filgueira (2013). 
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O delineamento experimental utilizado foi o de blocos 
casualizados (DBC), utilizando-se do esquema fatorial 3 x 
4, sendo 3 cultivares de brócolis do tipo ramoso (Ramoso 
Santana, Piracicaba Precoce, Hanabi ) e 3 tipos de cobertura 
(Milheto, Crotalária e Milheto+Crotalária) constituindo 
nove tratamentos e mais três tratamentos controle (Ramoso 
Santana, Piracicaba Precoce, Hanabi  sem cobertura vegetal), 
totalizando 12 tratamentos, cada tratamento será distribuído 
em outros 3 blocos, formando assim três repetições.  Foram 
propostos ao total 14 plantas por unidade experimental, 
sujeito a reavaliações quantitativas ao início do projeto, sendo 
duas linhas com 7 plantas cada. A quantidade de sementes 
utilizada foi de 20kg/ha-1 para o milheto e 20kg/ha-1 para 
a crotalária, seguindo recomendações da Embrapa (2016) 
para o milheto e Ferreira et al. (2016) para crotalária, seguiu 
a mesma quantidade de sementes dos cultivos exclusivos para 
o consórcio milheto + crotalária. Para as áreas destinadas 
ao sistema convencional (sem cobertura) permaneceram 
em pousio durante esse processo. O manejo das plantas 
de cobertura foi realizado aos 60 dias após a semeadura 
(DAS), período anterior ao florescimento, foram retiradas 
amostras das plantas de cobertura para uma análise de 
massa fresca e seca utilizando de um quadrado com 1 m2 
(CAZETTA; FILHO; GIROTTO, 2005).  Foi realizado na 
parcela o controle dos procedimentos convencionais como 
aração e gradagem aos tratamentos que comportam apenas 
as cultivares. A semeadura das sementes da couve brócolis 
foi realizada em bandejas com substrato e após apresentarem 
seis folhas definitivas, as melhores plantas de cada cultivar 
foram transplantadas para o canteiro em questão. A irrigação 
foi realizada duas vezes ao dia utilizando-se do sistema de 
gotejamento. O ciclo do brócolis da variedade ramoso varia 
de 85 a 105 dias, dependendo de fatores climáticos, e a colheita 
pode começar a partir de 60 dias, por isso, foram observados 
aspectos de coloração para a realização da primeira colheita. 
Foram avaliados os seguintes parâmetros acerca dos fatores 
ligados à cobertura vegetal: Massa seca e fresca em t ha-1 das 
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coberturas; temperatura do solo; umidade do solo; presença de 
plantas daninhas. Foram avaliados os seguintes parâmetros 
acerca do desenvolvimento e produtividade da cultura: massa 
fresca das inflorescências; massa seca das inflorescências; 
produtividade total em t ha-1; diâmetro da haste (cm); índice 
de coloração verde das folhas (ICV): data da primeira colheita 
realizada em dias; ciclo médio em dias.

Palavras-chave: Olericultura; Brócolis; Altas temperaturas.
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PROJETOS DE PESQUISA QUE NÃO 
TIVEMOS ACESSO AOS RESUMOS

Título: AVALIAÇÃO DO EFEITO ALELOPÁTICO 
DA PALHA DE BRACHIARIA HUMIDICOLA SOBRE 
LEGUMINOSAS FORRAGEIRAS

Coordenador(a): Roberta Cristiane Ribeiro  

Equipe executora: Arthur Paixão Correia 

Período de execução: 01/08/2010 à 31/07/2011 - Edital PROIC 
- IFMT Nº 019/2010

Título: ESTRUTURA DO CAPIM-TIFTON 85 EM FUNÇÃO 
DE DOSES E FONTES DE NITROGÊNIO

Coordenador(a): Élio Barbieri Junior 

Equipe executora: Andrielle Naiara Silva Costa 

Período de execução: 01/08/2010 à 31/07/2011. Edital PROIC 
- IFMT Nº 019/2010

Título: FORMULAÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA 
FERMENTADA COM ADIÇÃO DE POLPA DE MURICI

Coordenador(a): Marcielle Martins de Paula Mota 

Equipe executora: David Taillor Lima da Cruz e Olavo 
Niescuir Lopes

Período de execução: De 01/09/2011 a 31/08/2012. Edital 
029/2011
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Título: DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO SENSORIAL 
DE “MIX” DE POLPA CONGELADA DE FRUTOS 
REGIONAIS DO ARAGUAIA

Coordenador(a): Amália Michele Gomes Costa 

Equipe executora: Railson Moreira Santos e Tiago Silva 
Gallo

Período de execução: De 01/09/2011 a 31/08/2012. Edital 
029/2011

Título: CARACTERIZAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA 
FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE CONFRESA- MT. P.A 
INDEPENDENTE I E P.A FARTURA

Coordenador(a): Rafael Araújo Lira 

Equipe executora: Pedro Paulo Cardoso Alves e
Rogerio Rodrigues Fernandes

Período de execução: De 01/09/2011 a 31/08/2012. Edital 
029/2011

Título: A QUESTÃO AMBIENTAL NO ASSENTAMENTO 
SANTO ANTÔNIO DO FONTOURA I: DA COLONIZAÇÃO 
A DEGRADAÇÃO DO SOLO

Coordenador(a): Oséias dos Santos  

Equipe executora: Janaina Rodrigues Maffud

Período de execução: De 01/09/2011 a 31/08/2012. Edital 
029/2011
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Título: A RELAÇÃO PEDAGÓGICA ENTRE PROFESSORES 
E ALUNOS DOS CURSOS DAS CIÊNCIAS AGRÁRIAS NO 
CAMPUS CONFRESA

Coordenador(a): Oséias dos Santos  

Equipe executora: Henrique Amarinho Nunes e
Sebastião Geraldo Lopes

Período de execução: De 01/09/2011 a 31/08/2012. Edital 
029/2011

Título: EXTRAÇÃO DO ÓLEO DO PEQUI COMO 
GERAÇÃO DE RENDA PARA AGRICULTURA FAMILIAR

Coordenador(a): Cleverson Do Carmo 

Equipe executora: Izaelma Vieira Silva e Mara Raquel 
Morais Ferreira

Período de execução: De 01/08/2011 a 30/09/2012. Edital 
089/2011

Título: RESPOSTAS ECOFISIOLÓGICAS E PRODUTIVAS 
DO CAPIM-TIFTON SOB NÍVEIS DIFERENCIADOS DE 
LUMINOSIDADE

Coordenador(a): Élio Barbieri 

Equipe executora: Arthur Paixão Correia e Welinton Carlos 
de Oliveira

Período de execução: De 01/08/2011 a 30/09/2012. Edital 
089/2011
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Título: AVALIAÇÃO DE MÉTODOS PARA A INTRODUÇÃO 
DE STYLOSANTHES CV. CAMPO GRANDE EM PASTAGEM 
ESTABELECIDA DE BRACHIARIA HUMIDICOLA: NA 
REGIÃO DO BAIXO ARAGUAIA-MT

Coordenador(a): Roberta Cristiane Ribeiro 

Equipe executora: Bruna Maria Lima M. Luz, Lange Cristina 
Matsunaga e Gabriel Alencar Reis

Período de execução: De 01/08/2011 a 30/09/2012. Edital 
089/2011

Título: AVALIAÇÃO DO EFEITO ALELOPÁTICO 
E BRACHIARIA HUMIDICOLA E BRACHIARIA 
BRIZANTHA CV. MARANDU SOBRE PLANTAS 
INVASORAS SENNA OBTUSIFOLIA E SENNA 
OCCIDENTALIS

Coordenador(a): Roberta Cristiane Ribeiro 

Equipe executora: Murilo Junior da Silva Sousa, Pamella 
Martins Souza e Bruna Oliveira Silva

Período de execução: De 01/08/2011 a 30/09/2012. Edital 
089/2011

Título: AVALIAÇÃO DO EFEITO ALELOPÁTICO 
DA PALHA DE BRACHIARIA HUMIDICOLA SOBRE 
LEGUMINOSAS FORRAGEIRAS

Coordenador(a): Roberta Cristiane Ribeiro 

Equipe executora: Luhana Miranda Araújo

Período de execução: De 01/08/2011 a 30/09/2012. Edital 
089/2011
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Título: IMPLANTAÇÃO DE MICRO USINA DE BIODIESEL 
PARA FINS DE RECICLAGEM DE ÓLEOS E GORDURAS 
COM AVALIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
DO PRODUTO FINAL NO IFMT CAMPUS CONFRESA

Coordenador(a): Robes Alves Da Silva 

Equipe executora: Nugna Almeida Duarte e Nara Rayane 
Brandão da Silva

Período de execução: De 01/08/2011 a 30/09/2012. Edital 
089/2011

Título: MAPEANDO A COR NO IFMT: I CENSO ÉTNICO 
RACIAL DO IFMT

Coordenador(a): Willian Silva de Paula 

Equipe executora: Kewem W. M. Pereira e Raymora Pereira 
Fernandes Silva

Período de execução: De 01/08/2011 a 30/09/2012. Edital 
089/2011

Título: ESTUDO DO COMPORTAMENTO DO 
MERCADO CONSUMIDOR DE GÊNERO ALIMENTÍCIO 
NO MUNICÍPIO DE CONFRESA

Coordenador(a): Marley Nunes Vituri Toloi      

Equipe executora: Poliana Reis Fernandes e Valaine Alves 
Correia Cardoso

Período de execução: De 01/08/2011 a 30/09/2012. Edital 
089/2011
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Título: ASPECTOS MORFO-FONOLÓGICOS, 
PROPAGAÇÃO VEGETATIVA E PRODUÇÃO DE MUDAS 
DE ESPÉCIES FRUTÍFERAS DO CERRADO DE CONFRESA

Coordenador(a): Orimar Antônio do Nascimento 

Equipe executora: Gênesis Miranda Alves e Eduardo De Sousa 
Gonçalves

Período de execução: De 01/08/2011 a 30/09/2012. Edital 
089/2011

Título: DESENVOLVIMENTO DE PASTAGENS 
EM CONSÓRCIO COM LEUCENA (LEUCAENA 
LEUCOCEPHALA) NO MUNICÍPIO DE CONFRESA-MT

Coordenador(a): Polyana Rafaela Ramos 

Equipe executora: Elder Matos Soares e Willian Bernardes 
Silva

Período de execução: De 01/08/2011 a 30/09/2012. Edital 
089/2011

Título: AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DE INTRODUÇÃO DE 
STYLOSANTHES CV. CAMPO GRANDE EM PASTAGEM 
ESTABELECIDA DE BRACHIARIA HUMIDICOLA NA 
REGIÃO DO BAIXO ARAGUAIA-MT

Coordenador(a): Roberta Cristiane Ribeiro 

Equipe executora: Brenda dos Santos Pinto e Thayane 
Andrade Barreto

Período de execução: De 01/12/2011 a 30/11/2012. Edital 
002/2011
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Título: AGRICULTURA SUSTENTÁVEL: CAFÉ DE MILHO

Coordenador(a): Cleverson Do Carmo 

Equipe executora: Eucassio Junior Fernandes e Elton Sodré 
Fernandes

Período de execução: De 01/12/2011 a 30/11/2012. Edital 
002/2011

Título: EFEITO DO ÓLEO DE MORINGA OLEÍFERA LAM 
SOBRE A MATURAÇÃO DE FRUTOS PÓS-COLHEITA 
EM DIFERENTES CONDIÇÕES

Coordenador(a): Bruno Pereira Garcês 

Equipe executora: Patrícia Rodrigues Maffud Carvalho

Período de execução: De 01/12/2012 a 30/09/2013. Edital 
103/2012

Título: HERBIVORIA E DESENVOLVIMENTO DE 
LAGARTAS DE SPODOPTERA FRUGIPERDA (J.E 
SMITH) (LEPIDÓPTERA: NOCTUIDAE) ALIMENTADAS 
COM FOLHAS DE FEIJOEIRO CULTIVADO EM 
VASO CONTENDO SOLO INCUBADO COM DOSES 
CRESCENTES DE FONTE SILICATADA

Coordenador(a): Rafael Aveiro Cessa  

Equipe executora: Suelma Matos Soares

Período de execução: De 01/12/2012 a 30/09/2013. Edital 
103/2012
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Título: RESPOSTA DO ARROZ DE TERRAS ALTAS A 
NÍVEIS DE SATURAÇÃO POR BASES E PERÍODO DE 
INCORPORAÇÃO DO CORRETIVO

Coordenador(a): Rafael Aveiro Cessa  

Equipe executora: Ailton Diego Rodrigues de Souza

Período de execução: De 01/12/2012 a 30/09/2013. Edital 
103/2012

Título: PERÍODO DE CONTATO DE FERTILIZANTES 
COM SEMENTES DE BRACHIARIA BRIZANTHA CV. 
MARANDU E SEUS ÍNDICES DE GERMINAÇÃO

Coordenador(a): Manoel Xavier De Oliveira Junior

Equipe executora: Maiza Barbosa de Sena

Período de execução: De 01/12/2012 a 30/09/2013. Edital 
103/2012

Título: ESTIMATIVA DE RADIAÇÃO SOLAR GLOBAL 
PARA O MUNICÍPIO DE CONFRESA

Coordenador(a): André Luiz Bathista E Silva 

Equipe executora: Marli Steffany Alves de Almeida

Período de execução: De 01/12/2012 a 30/09/2013. Edital 
103/2012
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Título: IDENTIFICAÇÃO BOTÂNICA E AVALIAÇÃO 
COMPARATIVA ENTRE O ÓLEO ESSENCIAL DE 
“VEREDA” E DE EUCALIPTO CITRIODORA

Coordenador(a): Robes Alves Da Silva 

Equipe executora: Railson Moreira Santos

Período de execução: De 01/12/2012 a 30/09/2013. Edital 
103/2012

Título: FORMAÇÃO PROFISSIONAL E 
SUSTENTABILIDADE RURAL: PERSPECTIVAS PARA 
A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE 
CONFRESA- MT

Coordenador(a): Aélcio Vander dos Santos 

Equipe executora: Joao Pedro Barbosa Nogueira

Período de execução: De 01/12/2012 a 30/09/2013. Edital 
103/2012

Título: AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE TOMATE EM 
SISTEMA DE SUPERADENSAMENTO NO MUNICÍPIO 
DE CONFRESA- MT

Coordenador(a): Leandro Miranda  

Equipe executora: David Oliveira Rodrigues

Período de execução: De 01/12/2012 a 30/09/2013. Edital 
103/2012
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Título: AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DO EFEITO 
ALELOPÁTICO E BRACHIARIA BRIZANTHA CV. 
MARANDU SOBRE AS PLANTAS INVASORAS SENNA 
OBTUSIFOLIA E SENNA OCCIDENTALIS

Coordenador(a): Roberta Cristiane Ribeiro 

Equipe executora: Akiles Santos Silva

Período de execução: De 01/08/2012 a 31/07/2013. Edital 
042/2012

Título: AVALIAÇÃO DE ASPECTOS ESTRUTURAIS, 
METABÓLICOS E PRODUTIVOS DO CAPIM-TIFTON 85 
SOB DOSES DE NITROGÊNIO

Coordenador(a): Elio Barbieri Junior  

Equipe executora: Fernando Antônio Silva Lopes

Período de execução: De 01/08/2012 a 31/07/2013. Edital 
042/2012

Título: PERSISTÊNCIA DE ESTILOSANTES CV. 
CAMPO GRANDE EM PASTAGENS DE BRACHIARIA 
HUMIDICOLA: VARIAÇÕES SAZONAIS DE ATRIBUTOS 
MORFOFISIOLÓGICOS E PRODUTIVOS

Coordenador(a): Roberta Cristiane Ribeiro 

Equipe executora: Noemy Arruda Santos

Período de execução: De 01/08/2012 a 31/07/2013. Edital 
042/2012
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Título: RESPOSTAS ECOFISIOLÓGICAS E PRODUTIVAS 
DO CAPIM-TIFTON 85 SOB CONDIÇÃO DE 
SOMBREAMENTO E A SOL PLENO

Coordenador(a): Elio Barbieri Junior  

Equipe executora: Givanildo Sousa Gonçalves

Período de execução: De 01/08/2012 a 31/07/2013. Edital 
042/2012

Título: CONCEPÇÃO DE MEIO AMBIENTE: SUBSÍDIOS 
PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Coordenador(a): Maria Auxiliadora de Almeida 

Equipe executora: Kelly Cristina dos Santos

Período de execução: De 01/08/2012 a 31/07/2013. Edital 
042/2012

Título: EDUCAÇÃO AMBIENTAL: O ENSINO E SUAS 
RELAÇÕES

Coordenador(a): Maria Auxiliadora de Almeida 

Equipe executora: Nayara Chagas da Silva

Período de execução: De 01/08/2012 a 31/07/2013. Edital 
042/2012
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Título: REAPROVEITAMENTO DA ÁGUA DOS 
BEBEDOUROS DO CAMPUS CONFRESA PARA 
IRRIGAÇÃO DE UMA HORTA ESCOLAR

Coordenador(a): Bruno Pereira Garcês 

Equipe executora: Eva Bonfim Chaves Silva, Inocêncio 
Neto Borges Silva, Wkerlen Abreu Martins e Gessica Amaro 
Batista

Período de execução: De 15/03/2013 a 15/05/2014. Edital 
009/2013/ CNPq

Título: TECNOLOGIAS SOCIAIS DE ECONOMIA 
SOLIDÁRIA NO IFMT -CAMPUS CONFRESA

Coordenador(a): Inaê Soares De Vasconcellos   

Equipe executora: Bruna Maria Lima M. Luz, Ester Gregório 
e Silva, Jhemerson da Silva Lopes e Lorena Vilela Lima

Período de execução: De 15/03/2013 a 15/05/2014. Edital 
009/2013/ CNPq

Título: PROBLEMAS AMBIENTAIS E CIDADANIA: 
ATORES, INICIATIVAS E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NO 
ESPAÇO ESCOLARIZADO

Coordenador(a): Maria Auxiliadora De Almeida 
 
Equipe executora: Taila Vieira Lima, Tatiane Vieira dos 
Santos, Dulcimê Gonçalves Dorta e Rodriana Marques da 
Silveira

Período de execução: De 15/03/2013 a 15/05/2014. Edital 
009/2013/ CNPq
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Título: DISTRIBUIÇÃO DA LÂMINA DE PULVERIZAÇÃO 
EM DIFERENTES ESPAÇAMENTOS E ALTURAS DE 
BICOS

Coordenador(a): Raphael Maia Aveiro Cessa

Equipe executora: Luhana Miranda Araújo, Jaqueline 
Ferreira Aragão, Riam Rodrigues Ribeiro e Guibson 
Aparecido da Silveira

Período de execução: De 15/03/2013 a 15/05/2014. Edital 
009/2013/ CNPq

Título: AVALIAÇÃO DE FONTES DE FÓSFORO 
NO ESTABELECIMENTO E PRODUTIVIDADE DE 
BRACHIARIA BRIZANTHA CV. MARANDU NA REGIÃO 
DO BAIXO ARAGUAIA

Coordenador(a): Luís Lessi Dos Reis  

Equipe executora: Lukas Gomes Santiano

Período de execução: De 01/08/2013 a 31/07/2014. Edital 
034/2013

Título: DIFERENTES DOSES DE GESSAGEM NA 
CULTURA DA MANDIOCA NO NORTE ARAGUAIA 
(MANIHOT ESCULENTA CRANTZ)

Coordenador(a): Manoel Xavier De Oliveira Junior  

Equipe executora: Hiago de Brito Silva

Período de execução: De 01/08/2013 a 31/07/2014. Edital 
034/2013
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Título: FABRICAÇÃO E ANÁLISE SENSORIAL DE BEBIDA 
LÁCTEA COM ADIÇÃO DE POLPA DE MACAÚBA

Coordenador(a): Felipe Gimenes Rodrigues Silva 

Equipe executora: Inocêncio Neto Borges Silva e Franci 
Junior Gomes da Silva

Período de execução: De 01/09/2013 a 31/12/2013. Edital 
062/2013

Título: ELABORAÇÃO DE CREME DE MANGA COM 
ACEROLA

Coordenador(a): Josemar Pedro Lorenzetti  

Equipe executora: Matheus Carvalho de Araújo Fernandes e 
Dulcimê Gonçalves Dorta

Período de execução: De 01/09/2013 a 31/12/2013. Edital 
062/2013

Título: EXTRAÇÃO DE ÓLEOS ESSENCIAIS DE FRUTAS 
TROPICAIS PARA A PRODUÇÃO DE SABONETES 
ARTESANAIS NO MUNICÍPIO DE CONFRESA-MT

Coordenador(a): Anderson Plattini Do Nascimento Eickhoff 

Equipe executora: Mariano Pereira Noleto e Tiago Silva 
Gallo

Período de execução: De 01/09/2013 a 31/12/2013. Edital 
062/2013
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Título: PRODUÇÃO DE DOCE DE BAMBU

Coordenador(a): Leonardo Rodrigues Dos Santos   

Equipe executora: Gustavo Gonçalves Kolcenti e Kylmes 
Warllen Farias Fernandes

Período de execução: De 01/09/2013 a 31/12/2013. Edital 
062/2013

Título: PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO 
DE PSEUDOFRUTO DO CAJU (ANACARDIUM 
OCCIDENTALE L.) ADEQUANDO A REALIDADE DA 
AGROINDÚSTRIA FAMILIAR DA MICRORREGIÃO DO 
BAIXO ARAGUAIA

Coordenador(a): Marli Da Silva Santos  

Equipe executora: Ellen Mayara Oliveira Lima e Adriany da 
Silva

Período de execução: De 01/09/2013 a 31/12/2013. Edital 
062/2013

Título: DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PREVENÇÃO 
ÀS DROGAS E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA 
NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONFRESA /MT

Coordenador(a): Marli Da Silva Santos  

Equipe executora: Etevaldo Vasco Soares júnior

Período de execução: De 01/12/2013 a 31/10/2014.  Edital 
075/2013
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Título: A PERCEPÇÃO DA VIOLÊNCIA E DO BULLYING 
NO ESPAÇO ESCOLAR

Coordenador(a): Dagoberto Rosa De Jesus 

Equipe executora: Lucas Machado de Souza

Período de execução: De 01/12/2013 a 31/10/2014.  Edital 
075/2013

Título: A VEREDA DA AVALIAÇÃO: MAPEANDO OS 
HÁBITOS DE ESTUDO DOS ALUNOS DO ENSINO 
MÉDIO INTEGRADO

Coordenador(a): Oséias Dos Santos   

Equipe executora: Lavínia Alves da Silva

Período de execução: De 01/12/2013 a 31/10/2014.  Edital 
075/2013

Título: CLUBE DO LIVRO

Coordenador(a): Maria Oseia Bier  

Equipe executora: Ana Caroline Fávero Ataíde

Período de execução: De 01/12/2013 a 31/10/2014.  Edital 
075/2013
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Título: DOSES DE POTÁSSIO NA PRODUÇÃO E 
QUALIDADE DE FRUTOS DE PASSIFLORA EDULIS SIMS 
F. FLAVICARPA DEG. ENXERTADO SOBRE PASSIFLORA 
SETACEA CV ‘PÉROLA DO CERRADO’

Coordenador(a): Luis Lessi dos Reis  

Equipe executora: Joel Carlos Alves Rodrigues e Gustavo 
Tonetto Mota 

Período de execução: De 01/11/2015 a 31/07/2016. Edital 
080/2015

Título: LEVANTAMENTO ECONÔMICO DA PRODUÇÃO 
DE LEITE NO MUNICÍPIO DE VILA RICA – MT

Coordenador(a): Laila Natasha Santos Brandão  

Equipe executora: Tiago Cardoso de Oliveira

Período de execução: De 01/08/2015 a 31/07/2016. Edital 
046/2015

Título: ESTIMATIVA DE DOSES MÁXIMAS 
ECONÔMICAS DA ADUBAÇÃO NITROGENADA EM 
MILHO E GIRASSOL “SAFRINHA” EM CONFRESA-MT, 
BRASIL

Coordenador(a): Givaldo Dantas Sampaio Neto  

Equipe executora: Deivis Savela Berte e Joel Carlos Alves
Período de execução: De 01/08/2015 a 31/07/2016. Edital 
046/2015
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Título: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE BIOLÓGICA 
DO ÓLEO ESSENCIAL DE PLANTAS MEDICINAIS 
AROMÁTICAS DA REGIÃO ARAGUAIA – XINGU

Coordenador(a): Pedro Sousa Martins  

Equipe executora: Vanessa Kellry Rodrigues Silva e Kleber 
da Silva Filho   

Período de execução: De 01/04/2015 a 31/12/2015.  Edital 
006/2015

Título: ELABORAÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA LIGHT 
FERMENTADA SABOR CAJU ENRIQUECIDA COM 
FARINHA DO PSEUDOFRUTO E DA CASTANHA

Coordenador(a): Eder Carlos Hoffmann  

Equipe executora: João Pedro Barbosa Nogueira e Cinara da 
Costa Santos

Período de execução: De 01/04/2015 a 31/12/2015.  Edital 
006/2015

Título: CUPCAKE COM FARINHA DE BANANA VERDE

Coordenador(a): Oséias Dos Santos
  
Equipe executora: Tiago Costa do Carmo e   Denivam 
Tavares Dias

Período de execução: De 01/04/2015 a 31/12/2015.  Edital 
006/2015
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Título: ESTUDO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA 
DE ENERGIA FOTOVOLTAICO NO CULTIVO 
HIDROPÔNICO DE HORTALIÇAS

Coordenador(a): Luís Lessi Dos Reis  

Equipe executora: Rogerio Rodrigues Fernandes e Manuel 
Cantuario Silva

Período de execução: De 01/04/2015 a 31/12/2015.  Edital 
006/2015

Título: DESENVOLVIMENTO DE BIODIGESTOR 
PARA PRODUÇÃO DE BIOGÁS E BIOFERTILIZANTE 
DESTINADO A PRODUTORES DA AGRICULTURA 
FAMILIAR DA REGIÃO ARAGUAIA XINGU

Coordenador(a): Pedro Sousa Martins  

Equipe executora: Andre Alves Barbosa e Gustavo Tonetto 
Mota      
  
Período de execução: De 01/04/2015 a 31/12/2015.  Edital 
006/2015

Título: COOKIES DE TAIOBA COM SABOR DE MURICI

Coordenador(a): Fernanda Oliveira Scariot   

Equipe executora: Ana Pula Ceratti e Thaís Cristina de 
Carvalho

Período de execução: De 01/04/2015 a 31/12/2015.  Edital 
006/2015
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Título: MINI-PIZZAS CABARU PRODUZIDA COM 
FARINHA DE CAJU E BARU

Coordenador(a): Gislane Aparecida Moreira Maia 

Equipe executora: Milena Brito Silva e Sandra Braga de 
Melo

Período de execução: De 01/04/2015 a 31/12/2015.  Edital 
006/2015

Título: DEGRADAÇÃO FOTOLÍTICA DO GLIFOSATO E 
AVALIAÇÃO DA FITOTOXICIDADE DOS PRODUTOS DE 
DEGRADAÇÃO EM SEMENTES DE ALFACE (LACTUCA 
SATIVA)

Coordenador(a): Francisco Edvan Rodrigues Gomes
  
Equipe executora: Luís Lessi Dos Reis e João Pereira Lopes

Período de execução: De 01/08/2016 a 31/07/2017. Edital 
033/2016/FAPEMAT

Título: LEITURA E ESCRITA NOS CURSOS TÉCNICOS 
DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO

Coordenador(a): Patrícia Pereira da Silva  

Equipe executora: Cristine Moraes Dos Anjos Janayna 
Montel Oliveira e Gercimar Bezerra Mota

Período de execução: De 01/08/2016 a 30/07/2017. Edital 
016/2016 CNPq
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Título: BISCOITO COOKIE ADICIONADO DE FARINHA 
DO CAULE DO MAMOEIRO EM SUBSTITUIÇÃO À 
FARINHA DE TRIGO

Coordenador(a): Cristine Moraes Dos Anjos  

Equipe executora: Francielly Moraes Dos Anjos, Leandro 
Alves Lacerda, João Pedro Barbosa Nogueira, Gabriely Arruda 
Mulinari e Layla Beckman Costa

Período de execução: De 01/07/2016 a 30/06/2017. Edital 
015/2016

Título: ARTE, CULTURA, ESPORTE E LAZER COMO 
PRÁTICAS EDUCATIVAS NA PRODUÇÃO DA CIDADANIA

Coordenador(a): Patrícia Pereira Da Silva 

Equipe executora: Arthur Paixão Correia, Bruno Aurélio 
Campos Aguiar, Carla Danieli Mendes, Cristine Moraes dos 
Anjos, Geórgia Silva Santos, Gustavo Araújo Amui, Laila 
Natasha Brandão, Stéfane Cristine Luz Freire, Mateus Costa de 
Araújo, Gabriela Dias da Silva e Ana Carolina Brandão

Período de execução: De 01/07/2016 a 30/06/2017. Edital 
015/2016

Título: IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE PESQUISA E 
EXTENSÃO DE CULTIVO DE HORTALIÇAS SOB SISTEMA 
AGROECOLÓGICO DO IFMT-CAMPUS CONFRESA

Coordenador(a): Polyana Rafaela Ramos
  
Equipe executora: Aline Vieira Fernandes, Dhimitry da Silva 
Luz e Rosinei da Silva Cardoso Benjamim

Período de execução: De 01/07/2016 a 30/06/2017. Edital 
015/2016
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Título: AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE 
PLANTAS DE EUCALYPTUS UROPHYLLA EM SISTEMA 
HIDROPÔNICO COM DIFERENTES SOLUÇÕES 
NUTRITIVAS

Coordenador(a): Luís Lessi dos Reis  

Equipe executora: Givaldo Dantas Sampaio, Artenio 
Aparecido Pompeu de Campus, Flavio Abel Novatvoski e 
Vanessa Kellry Rodrigues Silva

Período de execução: De 01/07/2016 a 30/06/2017. Edital 
015/2016

Título: ADEQUAÇÃO PAISAGÍSTICA E PRESERVAÇÃO 
AMBIENTAL: MELHORIA DO AMBIENTE SOCIAL NO 
IFMT CAMPUS CONFRESA

Coordenador(a): Givaldo Dantas Sampaio Neto  

Equipe executora: Luís Lessi dos Reis, Édipo Marciel Marmet 
e Isadora do Nascimento Rosa

Período de execução: De 01/07/2016 a 30/06/2017. Edital 
015/2016

Título: MELHORIA DA AMBIÊNCIA DO REFEITÓRIO 
DO IFMT – CAMPUS CONFRESA ATRAVÉS DO PLANTIO 
DE ESPÉCIES ARBÓREAS

Coordenador(a): Yuri De Oliveira Castro  

Equipe executora: Edson Luís Malheiros De Alcântara e 
Gabriel Antônio Albrechet

Período de execução: De 01/12/2017 a 30/11/2018. Edital 
028/2017
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Título: ENSINO DE MICROBIOLOGIA NOS CURSOS 
TÉCNICOS DO IFMT CAMPUS CONFRESA

Coordenador(a): Pedro Martins Sousa 

Equipe executora: Janecleia Soares de Aragão, 
Jucicleia Da Silva Arrigo, Maria Ruth dos Santos da Silva

Período de execução: De 01/12/2017 a 30/11/2018. Edital 
028/2017

Título: POTENCIAL DE PREDAÇÃO DE LARVAS DE 
AEDES EGYPTI POR TOXORHYNCHITES SP., DE 
OCORRÊNCIA EM CONFRESA – MT

Coordenador(a): Pedro Martins Sousa 

Equipe executora: Silvio Ferreira Dos Santos, Janecleia 
Soares De Aragão, Lucas Gustavo York Durante, Wélida 
Neves Martins

Período de execução: De 01/08/2017 a 31/07/2018. Edital 
036/2017

Título: PRODUTIVIDADE DE SOJA EM RESPOSTA 
À FORMULAÇÕES, DOSES DE INOCULANTES E 
TRATAMENTO DE SEMENTES

Coordenador(a): Pedro Martins De Sousa 
 
Equipe executora: Denis Tomas Ramos, Lucas Gustavo York 
Durante, Jhemerson da Silva Lopes, Gabriella Oliveira do 
Nascimento e Eurivânia Prado de Almeida

Período de execução: De 01/08/2017 a 31/07/2018. Edital 
036/2017



458

PERSONALIDADES DAS CIÊNCIAS NATURAIS:  

Título: O ‘NÃO-LUGAR’ DA FILOSOFIA AFRICANA NOS 
LIVROS DIDÁTICOS DE FILOSOFIA PARA O ENSINO 
MÉDIO APROVADOS PELO PNLD 2012 ANÁLISE CRÍTICA 
E PROPOSTA DE MATERIAL DIDÁTICO

Coordenador(a): Josadaque Martins Silva  

Equipe executora: Oséias Dos Santos,
Simony Silva Oliveira, Jaiane Alves Barbosa; Kallita Cristina 
Gomes da Costa; Victoria Teixeira dos Santos

Período de execução: De 01/08/2017 a 31/07/2018. Edital 
018/2017

Título: CONFECÇÃO DE COMPOSTEIRA DOMÉSTICA 
UTILIZANDO MATERIAIS DE BAIXO CUSTO
Coordenador(a): Frederico Ferreira Martins 

Equipe executora: Cleber Calado Luz, Milton Fantinell Júnior, 
Nícolas Soares Feliciano; Sara Ferreira Lopes, Wallas Silva 
Moreira; Wanderson Almeida de Mello

Período de execução: De 01/08/2017 a 31/07/2018. Edital 
018/2017

Título: AVALIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 
DA CULTURA DA SOJA COINOCULADA COM 
BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM E AZOSPIRILLUM 
BRASILIENSE

Coordenador(a): Pedro Martins Souza   

Equipe executora: Jhemerson da Silva Lopes, Edivan de Sousa 
Gonçalves e Raylan Henrique Ribeiro de Paula

Período de execução: De 01/12/2018 a 31/07/2019. Edital 
025/2018
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Título: ÍNDICE DE VEGETAÇÃO E SUA RELAÇÃO 
COM INCÊNDIOS FLORESTAIS NA ALDEIA URUBU-
BRANCO, EM CONFRESA-MT

Coordenador(a): Felipe Gimenes Rodrigues Silva 

Equipe executora: Kelly Cristina da Costa Rocha, Josivania 
Lopes Neves

Período de execução: De 01/12/2018 a 31/07/2019. Edital 
025/2018

Total de Projetos de Pesquisa:

ANO Nº DE PROJETOS APROVADOS
2020

08
2019 13
2018 17
2017 23
2016 30
2015 24
2014 29
2013 40
2012 29
2011 34
2010 12

TOTAL
259
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ProJEToS DE EXTENSÃo
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TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA EM 
MINHOCULTURA DE BAIXO CUSTO 

PARA PEQUENOS PRODUTORES DO PA 
INDEPENDENTE I NO MUNICÍPIO DE 

CONFRESA-MT

Coordenador: Enaldo Soares Cabral

Estudantes Bolsistas:  Sebastião Geraldo Lopes

Equipe Executora (colaboradora)
Elizeu Brachtvogel, Elio Barbiere Junior, Polyana Rafaela  
Ramos, Cleides Ribeiro de   Souza e Edvaldo Soares Silva, 
Arismar Ribeiro Brito e Agotinho Soares Cabral

Imagem(ns):
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Área Temática: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Período de execução: Novembro 2010 a Abril 2011

Informações do Edital: Edital Simplificado nº 032/2013/
EXT-Campus Confresa

Síntese do Projeto: Este projeto visa transferir tecnologia a 
pequenos produtores rurais clientes da reforma agrária no 
assentamento Independente I localizado no municipio de 
confresa MT. Visando ainda a melhoria na qualidade de vida 
dos agricultores familiares envolvidos no projetoa através do 
repasse de tecnologia de criação de minhocas incrementando 
a produção de hortaliças de maneira sustentável, limpa com 
melhor qualidade e menor custo, promovendo a integração 
entre o Campus Confresa, tanto de estudantes e professores e 
demais servidores, pareiros de outras instituições e pequenos 
produtores rurais. Como um dos principais beneficios de um 
projeto de extensão como esse é o que ele causa de impacto 
social positivo, mudando de maneira considerável a forma 
que os produtores passarão a ver sua propriedade, com mais 
respeito ambiental, tratando cada atividade como parte 
integrante de um grande empreendimento sustentável. Com 
isso esperamos abrir às portasdo IFMT a sociedade para ouvir 
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os anseios firmando assim parcerias com outros seguimentos, 
contribuindo para o tão almejado desenvolvimento sustentável 
da região Baiso Araguaia.

Palavras-chave: Minhocultura, Sustentabilidade, Pequenos 
Produtores.
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UMA PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO 
ENTRE O GREPP E OUTROS GRUPOS 
DE ESTUDANTE DO IFMT CAMPUS 

CONFRESA

Coordenadora: Aldemira Ferreira da Silva 

Equipe executora: Rodrigo Samuel G., Almeida Lourenço 
Luz de Araújo

Imagem(ns):

Área do Conhecimento: Educação

Período de execução: 2011

Informações do Edital: Edital Nº 001/2011/IFMT/CFS

Síntese do Projeto: Assegurar a todos a igualdade de 
condições para o acesso e a permanência na escola, sem 
qualquer tipo de discriminação é um princípio que está em 
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nossa Constituição/1988 e também na LDB, porém ainda 
não se tornou realidade para milhares de crianças, jovens e 
adultos que apresentam necessidades educacionais vinculadas 
as dificuldades de aprendizagem. O Grupo de Estudantes 
para o Progresso e Pesquisa (GREPP) é o nome dado ao 
grupo de alunos que se reuniam para reforço de disciplinas, 
esclarecimento de dúvidas e troca de saberes no IFMT campus 
Confresa, no ano de 2011. O presente projeto proporcionou 
um intercâmbio entre os diferentes grupos de estudantes, 
a fim de fomentar e dinamizar as atividades de estudo 
desses grupos e possibilitar a troca de experiência, além de 
incentivar a criação de grupos de estudos na unidade escolar. 
O resultado foi a criação de um instrumento de comunicação 
digital para proporcionar a interação e a comunicação entre 
os grupos de estudo; o incentivo aos alunos a criarem os 
seus próprios grupos, a ocorrência de palestras, concursos, 
gincanas, cursos, eventos culturais e outras atividades entre 
os estudantes.

Palavras-chave:  Organização, interação, aprendizagem.

Depoimento: “A organização deste grupo surgiu dos 
próprios estudantes, ao ser convidada aceitei orientar e 
acompanhar as suas atividades. Os estudantes residentes no 
campus se organizavam para estudar no período noturno.” 
Coordenadora do Projeto
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EXTENSÃO RURAL NA IMPLANTAÇÃO 
DE CANAVIAIS PARA ALIMENTAÇÃO 

BOVINA

Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: Messias Morais Ferreira, Sebastião 
Geraldo Lopes

Imagem(ns):

Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execução: De 01/07/2012 a 31/01/2013

Informações do Edital: Edital 003/2012 - - APOIO A 
EXTENSÃO 2012

Síntese do Projeto: Confresa é um município que está 
localizado na região nordeste de Mato Grosso, onde há 
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aproximadamente cinco mil famílias assentadas pelo INCRA, 
que integram o Programa Nacional de Reforma Agrária 
(PNRA) e ocupam 83% da área territorial deste município. 
As atividades econômicas principais são a pecuária de corte 
e de leite, as quais sofrem com a falta de alimentos durante 
a estação seca do ano, que compreende os meses de abril a 
setembro. Isto ocasiona queda na produção de leite e diminui 
a taxa de desfrute do rebanho, o que deixa as famílias 
desamparadas e desmotivadas pela atividade rural. Tendo em 
vista os aspectos mencionados, este projeto tem como objetivo 
promover extensão rural, levando conhecimento tecnológico 
aos produtores rurais através de acompanhamento técnico, 
tendo como propósito principal a implantação, manutenção 
e orientação quanto às formas de utilização de canaviais 
para alimentação bovina no período da estação seca do ano. 
Para a execução deste projeto, serão atendidos produtores 
interessados a implantar canaviais, bem como orientar as 
formas de uso e a manutenção dos canaviais já implantados, 
através de visitas técnicas mensais.

Palavras-chave: Suplementação animal, silagem, 
bovinocultura.

Depoimento: A comunidade atendida foi do Projeto de 
Assentamento Fartura e Jacaré Valente, localizados no 
município de CONFRESA-MT. Os produtores se encontra 
no quilometro 32 da estrada MT:430 virando a esquerda 
percorrendo + - 7 km chagando na casa do primeiro morado 
atendido pelo projeto que se localiza a margem esquerda da 
estrada, o próximo produtor atendido se localiza na mesma 
estrada percorrendo mais 2 Km e virando a direita. Os demais 
atendido se encontra na linha Canaã no km 5 nas margem 
esquerda da estrada. Houve demora no pagamento da taxa 
de bancada, muita chuva dificultando o preparo de solo, falta 
de mão de obra para auxiliar o plantio das mudas e conciliar 
com as atividades da faculdade.
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EXTENSÃO RURAL NA IMPLANTAÇÃO 
DE MANDIOCAIS,   NA MELHORIA 

DA RENDA DOS AGRICULTORES 
FAMILIARES INTEGRAÇÃO DA 

ESCOLA-COMUNIDADE

Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: Fernando Antônio da Silva Lopes.

Imagem:

Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execução: De 01/07/2013 até 31/01/2014

Informações do Edital: Edital 003/2013 - - APOIO A 
EXTENSÃO 2013
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Síntese do Projeto: Confresa é um município que está 
localizado na região nordeste de Mato Grosso, se encontram 
assentadas pelo INCRA, aproximadamente 5 mil famílias, 
que ocupam 83% da área territorial do município, tendo 
como atividade principal para obtenção de renda a pecuária 
da qual os agricultores são dependente, este projeto vem como 
alternativa para diversificação da renda e oferecer uma nova 
atividade para os agricultores familiar. O objetivo é promover 
a extensão rural, levando conhecimento tecnológico através de 
acompanhamento técnico aos produtores rurais, tendo como 
propósito principal a implantação do cultivo de mandiocais 
utilizando herbicida na substituição da tradicional capina 
manual, proporcionado alternativa de renda e alimento. 
Para a execução deste projeto serão identificados produtores 
interessados e dispostos, que serão orientados através de visitas 
técnicas periódicas, prestando suporte para implantação, 
cultivo e uso de herbicida na substituição da capina manual, 
bem como sobre a importância de desenvolver atividades 
sustentáveis sem agredir o meio ambiente.

Palavras-chave: Mandioca, conhecimento tecnológico, 
herbicida.

Depoimento: A comunidade foi atendida com a realização do 
projeto por meio da extensão rural, como processo, levando 
conhecimento tecnológico através de acompanhamento 
técnico aos produtores rurais, tendo como propósito 
principal a implantação de mandiocais para diversificação e 
melhoria da renda dos agricultores familiares. Também, com 
a experiência adquirida no desenvolvimento deste projeto, 
pode-se promover para novas iniciativas em assistência 
técnica para os agricultores familiares da região do baixo 
Araguaia. Como principais dificuldades encontradas pode-
se citar a demora no pagamento da taxa de bancada, muita 
chuva dificultando o preparo de solo, falta de mão de obra 
para auxiliar o plantio das mudas e conciliar o projeto com as 
atividades dos estudos por parte dos bolsistas.
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EXTENSÃO RURAL NA IMPLANTAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E FORMAS DE 
UTILIZAÇÃO DE CANAVIAIS 

PARA ALIMENTAÇÃO BOVINA A 
AGRICULTORES FAMILIARES DO P.A. 

FARTURA

Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: Messias Morais Ferreira, Sebastião 
Geraldo Lopes.

Imagens:

Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execução: De 01/07/2013 até 31/01/2014

Informações do Edital: Edital 003/2013 - - APOIO A 
EXTENSÃO 2013

Síntese do Projeto: Confresa é um município que está 
localizado na região nordeste de Mato Grosso, onde há 
aproximadamente cinco mil famílias assentadas pelo INCRA, 
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que integram o Programa Nacional de Reforma Agrária 
(PNRA) e ocupam 83% da área territorial deste município. 
As atividades econômicas principais são a pecuária de corte 
e de leite, as quais sofrem com a falta de alimentos durante 
a estação seca do ano, que compreende os meses de abril a 
setembro. Isto ocasiona queda na produção de leite e diminui 
a taxa de desfrute do rebanho, o que deixa as famílias 
desamparadas e desmotivadas pela atividade rural. Tendo em 
vista os aspectos mencionados, este projeto tem como objetivo 
promover extensão rural, levando conhecimento tecnológico 
aos produtores rurais através de acompanhamento técnico, 
tendo como propósito principal a implantação, manutenção 
e orientação quanto às formas de utilização de canaviais 
para alimentação bovina no período da estação seca do ano. 
Para a execução deste projeto, serão atendidos produtores 
interessados a implantar canaviais, bem como orientar as 
formas de uso e a manutenção dos canaviais já implantados, 
através de visitas técnicas mensais.

Palavras-chave: Suplementação animal, silagem, 
bovinocultura.

Depoimento: A comunidade atendida foi do projeto de 
assentamento Fartura e Jacaré Valente localizados no 
município de CONFRESA-MT. Os produtores se encontra 
no quilometro 32 da estrada MT:430 virando a esquerda 
percorrendo + - 7 km chagando na casa do primeiro morado 
atendido pelo projeto que se localiza a margem esquerda da 
estrada, o próximo produtor atendido se localiza na mesma 
estrada percorrendo mais 2 Km e virando a direita. Os demais 
atendido se encontra na linha Canaã no km 5 nas margem 
esquerda da estrada. Houve demora no pagamento da taxa 
de bancada, muita chuva dificultando o preparo de solo, falta 
de mão de obra para auxiliar o plantio das mudas e conciliar 
com as atividades da faculdade.
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COMPOSTAGEM DE LIXO 
ORGÂNICO

Coordenador: Leandro Alves Lacerda

Equipe executora: Bárbara Gabriela Santos Barbaresco, Paulo 
Henrique de Farias Marchesan

Área do Conhecimento: Ambiente e Sustentabilidade
 
Período de execução: Outubro/2013 a Abril/2014 

Informações do Edital: Edital 003/2013 – CFS - IFMT

Síntese do Projeto: Na sociedade atual, um dos principais 
problemas, do ponto de vista socio-ambiental é a enorme 
quantidade de lixo orgânico que produzimos. Esse aumento 
na produção de lixo vem preocupando cada vez mais as 
autoridades responsáveis, pois não há um controle eficaz 
desses resíduos, que são descartados incorretamente no 
meio ambiente. Uma forma de amenizar essa situação está 
relacionada com a prática da compostagem do lixo orgânico. 
A compostagem é um processo biológico que, por meio dos 
micro-organismos, promove a decomposição do material 
orgânico, formando um composto que serve como fertilizante 
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natural e consequentemente age na redução da quantidade 
de lixo que seria depositado em aterros sanitários de forma 
inadequada provocando problemas ao meio ambiente e a 
saúde da população. Sendo assim, este trabalho foi elaborado 
com o objetivo de conscientizar e envolver os alunos da 
Escola Municipal Vila Tapiraguia em Confresa- MT, quanto 
às questões ambientais, principalmente no que se refere ao 
descarte inadequado de resíduos sólidos orgânicos. A execução 
do projeto aconteceu em duas etapas diferentes: uma voltada 
a desenvolver palestras de conscientização sobre o tema com 
pais e alunos, com foco na sustentabilidade e preservação 
do meio ambiente; e outra etapa com a construção de uma 
composteira no interior da Escola Municipal Vila Tapiraguaia, 
com a finalidade de reaproveitar resíduos orgânicos, para 
obtenção do composto e utilizá-lo em processo de adubação. 
Na primeira parte do projeto foram observados vários pontos 
positivos, no que diz respeito à educação ambiental, os alunos 
se mostraram bastante dedicados, interagindo com o assunto, 
estavam bastante interessados, expondo atitudes significativas, 
como por exemplo, o ato de repassar os conhecimentos sobre 
sustentabilidade para a sociedade à qual está inserido. Para a 
estapa subsequente que refere-se à montagem da composteira, 
houve um aproveitamento considerável, pois os participantes 
do projeto puderam verificar como ocorre todo o sistema de 
realização de uma compostagem, além de realizarem o preparo 
do composto para utilização como adubo orgânico. Com a 
realização deste projeto proporcionou-se aos participantes um 
maior conhecimento quanto aos conceitos que envolveram a 
importância do processo de compostagem do lixo orgânico, 
englobando questões relacionadas à produção e acumulo 
desse tipo de lixo, além das formas de descarte inadequado.

Palavras-chave: Resíduos, composteira, sustentabilidade.

Depoimento: O desenvolvimento do projeto contou com a 
busca do conhecimento quanto aos conceitos que envolvem 
o processo de compostagem do lixo orgânico, envolvendo 
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questões relacionadas ao meio ambiente, à produção e 
acúmulo de lixo, além das formas de descarte inadequado, e 
dedicação para se preparar para ministração da palestra e dos 
manejos necessários na confecção da composteira. Constitui-
se de forma positiva para o desenvolvimento de aspectos 
relacionados ao inter- relacionamento, desenvolvimento de 
trabalho em equipe e prepararação para falar em público 
por meio da realização das palestras. Além disso, foram 
observados vários pontos positivos, no que se diz respeito 
à educação ambiental, os alunos se mostraram mais 
conservacionistas, mostrando atitudes significativas, como 
por exemplo, a prática da reciclagem do lixo doméstico.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL POR MEIO 
DE COMPOSTAGEM DOS RESÍDUOS 

ORGÂNICOS PROVENIENTE DE 
COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 

CENTRAL E VIDA E ESPERANÇA, NA 
CIDADE DE CONFRESA MT

Coordenador: Enaldo Soares Cabral

Estudantes Bolsistas: Agostinho Soares Cabral Joel Carlos 
Alves Rodrigues

Equipe Executora (colaboradora) Professor Gelson de Souza 
e Silva Professor José Humberto Ferreira Professor Orimar 
Antonio do Nascimento Willians Gonçalves Silva

Área Temática: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Período de execução: Setembro 2013 a março 2014 

Informações do Edital: Edital Simplificado nº 003/2013/
EXT-Campus Confresa

Síntese do Projeto: Esse projeto visa promover a educação 
ambiental com transferência de tecnologia em compostagem, 
diminuindo assim a quantidade de resíduos orgânicos em 
lixões e consequentemente os impactos ambientais gerados 
por eles. Com a Integração entre o Campus Confresa do 
Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia de Mato 
Grosso, tanto de estudantes, professores, demais servidores, 
e alunos de outras escolas, outros profissionais da educação 
e comunidade, implantaremos as unidades demonstrativas 
nas escolas municipais: Central e Vida e Esperança, o que 
acarretará no envolvimento dos participantes proporcionando 
aos alunos e professores um trabalho ambiental em conjunto. 
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O projeto será executado em fases sendo: 1ª Capacitações; 
2ª práticas de compostagem; 3ª utilização do composto em 
hortas e jardins; 4ª divulgação da unidade demonstrativa, 
composteira. Todas essas ações realizadas de forma integrada 
e estrategicamente orientadas pelos princípios da Educação 
Ambiental (EA) acarretam a diminuição do desperdício e 
promovem a geração de renda no meio urbano. Dessa forma 
conseguiremos atingir em um futuro muito próximo as 
residências com instalações de composteiras que utiliza a 
mesma tecnologia, mas com tamanhos diferentes para cada 
residência, sendo o que determina o tamanho a quantidade 
de resíduo gerado por cada família.

Palavras-chave: Educação Ambiental; Resíduos Sólidos; 
Compostagem.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL POR MEIO 
DE COMPOSTAGEM DOS RESÍDUOS 

ORGÂNICOS DE COZINHA DA ESCOLA 
MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU 

VILA TAPIRAGUAIA, NA CIDADE DE 
CONFRESA-MT

Coordenador(a): Enaldo Soares Cabral

Estudantes Bolsistas: Alex Fernandes da Silva

Imagem:  
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Área Temática: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Período de execução: Setembro 2013 a março 2014

Informações do Edital: Edital Simplificado nº 061/2013/
REITORIA/PROEX 

Síntese do Projeto: O referido projeto visando promover 
educação ambiental com transferência de tecnologia em 
compostagem baseou-se em uma unidade demonstrativa 
construída com material reciclado a base de tambores de 
200 litros (foto 01) A montagem da mesma já se deu junto a 
alunos da 5ª e 5ª série da Escola Municipal de Primeiro Grau 
Vila Tapiraguaia. Paralelo a essa ação já na segunda fase foi 
ministrado palestras aos servidores responsáveis pela cozinha 
da escola, esses servidores separaram os resíduos para 
compostagem. Também na mesma etapa foram ministradas 
aulas aos referidos alunos tendo sempre como principal foco 
a educação ambiental por meio de mudanças de ações dentro 
da própria casa tendo como resposta mudança de hábito. 
Na segunda fase além da prática mostrada pela unidade 
demonstrativa utilizaram-se outras formas de decomposição 
como canteiros, o resultado dessas práticas resultou em 
material que posteriormente foi utilizada em horta da escola.

Palavras-chave: Educação Ambiental, Resíduos Sólidos, 
Compostagem.
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CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DE 
CIÊNCIAS/QUÍMICA PARA UTILIZAÇÃO 

DE MATERIAIS DE BAIXO CUSTO EM 
AULAS PRÁTICAS NO ENSINO BÁSICO

Coordenador: Anderson Plattini do Nascimento Eickhoff

Equipe executora: Ana Cláudia Tasinaffo Alves, Bruno 
Pereira Garcês, Renan Vitek e Ricardo Aparecido Rodrigues 
da Silva

Área do Conhecimento: Ensino de Ciências

Período de execução: Setembro de 2014 até fevereiro de 2015.

Informações do Edital: Edital de bolsas de extensão IFMT 
N. 056/2014

Síntese do Projeto: O ensino de ciência/ química tem se 
deparado com verdadeiros desafios com o desenvolvimento 
tecnológico e a necessidade de uma formação holística. Dentre 
os maiores desafios, pode-se destacar a falta de estrutura física 
das instituições de ensino e a capacitação dos professores da 
educação básica no que se refere ao preparo de aulas práticas. 
No ensino de ciências da natureza como um todo, e em 
especial no ensino de química, aulas práticas são importantes 
ferramentas na elucidação de problemas discutidos muitas 
vezes apenas na teoria. As atividades práticas, lúdicas por 
si só, propiciam, facilitando a assimilação e aprendizagem 
do conteúdo. A execução de experimentos relacionados ao 
conteúdo teórico é uma ferramenta indispensável, porém, 
a capacitação de professores é fundamental, demandando 
constante atualização e o planejamento de aulas práticas. 
O planejamento de aulas práticas esbarra na maioria das 
vezes na ausência de laboratórios e espaços apropriados 
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sendo necessária então, a adaptação de atividades práticas 
que utilizem materiais alternativos, baratos e de baixo ou 
nenhum risco de manuseio é de suma importância para a 
execução de atividades práticas. A capacitação de professores 
para essa finalidade colabora na formação continuada e em 
sua atualização podendo colaborar para a melhoria de suas 
aulas através de atividades práticas explorando os aspectos 
existentes entre química básica e a realidade do cotidiano. 
Diversas teorias do ensino de ciências que direcionam o 
processo ensino aprendizagem com relação aos objetivos 
do uso de um laboratório didático defendem que para que 
ocorra a sedimentação dos conceitos expostos em aulas 
teóricas expositivas, é necessária a abordagem de atividades 
práticas, já que são essas atividades que propiciam aos alunos 
uma vivência e manuseio de instrumentos que lhe permitem 
conhecer diversos tipos de atividades, podendo estimular-lhes 
a curiosidade e a vontade em aprender ciências, contribuindo 
então para sua alfabetização científica. Este projeto 
pretende repetir o sucesso da primeira rodada de oficinas do 
gênero e que qualificou 16 professores da Educação Básica.

Palavras-chave: Ensino de Ciências, química e formação de 
professores
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CONSCIENTIZAÇÃO DOS PRODUTORES 
DE CONFRESA-MT QUANTO A 
INSTRUÇÃO NORMATIVA 62

Coordenadora: Sandra Aparecida Tavares

Equipe executora: João Brito Guimarães (bolsista)

Imagem(ns):

Figura 1 Representação gráfica do local onde são realizadas 
as ordenhas nas propriedades rurais visitadas, no município 
de Confresa – MT, no ano de 2015.
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Figura 2 Representação gráfica quanto ao tipo de ordenha 
realizada nas propriedades rurais.

Área do Conhecimento: Inclusão produtiva, defesa civil e 
acesso à água.

Período de execução: de 2014 a 2015

Informações do Edital: EDITAL 056/2014

Síntese do Projeto: A exigência por um leite de melhor 
qualidade é um tema que está em constante discussão no 
Brasil, em 29 de dezembro de 2011 foi publicou a instrução 
normativa 62, onde regulamenta a produção, identidade, 
qualidade, coleta e transporte do leite e seu armazenamento. 
A obtenção do leite de forma higiênica é fundamental para 
a qualidade do produto final, o que se objetivou no presente 
trabalho foi aprimorar os conhecimentos técnicos dos 
produtores de leite da região do município de Confresa- MT, 
com ênfase em praticas de higiene antes e durante a ordenha. 
Foram visitadas 36 propriedades escolhidas ao acaso, e 
para a obtenção dos dados para a pesquisa foi aplicado um 
questionário, e os pontos abordados foram sobre a produção 
da propriedade, as praticas de manejos e sanidade animal. 
Após a aplicação do questionário foi realizado uma palestra 
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aberta para todos os produtores, os quais temas abordados 
foram sobre as praticas de higienização, mastite, e sobre a 
instrução normativa 62, e fatores que tem interferência direta 
na qualidade final do produto. Os resultados encontrados 
no estudo realizado, a partir dos questionários aplicados, 
permitiram concluir que muitos produtores desconhecem as 
exigências da instrução normativa 62, e não aplicam medidas 
de higiene durante e pós a ordenha para a obtenção de um 
leite de qualidade. Apesar disso a produção leiteira da região 
do município de Confresa-MT demonstra se consolidada 
e de grande importância a agricultura familiar da região. 
Contudo, as condições de produção das propriedades se 
revelaram precárias, mostrando a necessidade de melhoria nas 
condições de instalações e manejo dos animais, e necessita de 
uma assistência eficiente.

Palavras-chave: higienização, instrução normativa 62 e 
mastite

Depoimento:  Foi gratificante fazer esse projeto e conhecer 
mais a fundo a bovinocultura de leite do munícipio de 
Confresa-MT. Com esse projeto foi possível percorrer 36 
propriedades de bovinocultura leiteira de cunho agricultura 
familiar. Os produtores nos receberam muito bem e era 
visível a vontade deles de conhecer mais sobre o assunto e 
compartilhar conosco as suas experiências (Coordenadora do 
projeto Sandra Aparecida Tavares).
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CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA 
O ATENDIMENTO AO SURDO COM 

FUNDAMENTOS NA LÍNGUA BRASILEIRA 
DE SINAIS – LIBRAS - MÓDULO BÁSICO I

Coordenador: Maikon Bruno Giehl

Equipe executora: Intérprete de libras do NAPNE - IFMT 
campus Confresa 2014.

Área do Conhecimento: Linguagens

Período de execução: Agosto de 2014 até Fevereiro de 2015.

Informações do Edital: EDITAL 056/2014

Síntese do Projeto: Diante das demandas sociais que se 
apresentam e com a necessidade de cumprimento da Lei nº. 
10.098, de 19 de dezembro de 2000, da Lei nº. 10.436, de 24 
de abril de 2002 e do Decreto nº. 5.626, de 22 de dezembro 
de 2005, percebe-se a importância de despertar a sociedade 
para a seriedade do movimento inclusivo, no intuito de 
garantir a efetivação das políticas públicas de afirmação 
e inclusão no âmbito do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, para o atendimento às 
pessoas com necessidades específicas, promovendo a entrada 
e permanência destas, bem como sua saída com sucesso. 
Desta forma, o presente projeto propõe a realização do 
“Curso de formação inicial para o atendimento ao surdo com 
fundamentos na Língua Brasileira de Sinais - Módulo Básico 
I”, destinado a promover o uso e difusão dessa língua para a 
comunidade interna e externa do IFMT – Campus Confresa, 
sendo uma iniciativa para o cumprimento dessas leis, uma 
vez que esta instituição, através de sua missão, assume um 
compromisso com a inclusão social, tendo como primeiro 
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passo a construção de uma Política de Inclusão Social via 
uma pedagogia centrada no aluno (IFMT, 2008)1, Assim, este 
projeto visa realizar formação continuada de profissionais, 
bem como de discentes e comunidade externa, no intuito de 
garantir a efetivação das políticas públicas de afirmação e 
inclusão no âmbito do IFMT. A execução do projeto ficará sob 
a responsabilidade do Núcleo de Atendimento às Pessoas com 
Necessidades Específicas – NAPNE, na pessoa do Intérprete 
de Libras, e terá o apoio da Coordenação de Políticas de 
Diversidade e Inclusão – CPDI, coordenação da Pró-Reitoria 
de Ensino – PROEN.

Palavras-chave: Linguagem, Língua de sinais, inclusão social, 
comunidade, campus Confresa.
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EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NO 
MUNICÍPIO DE CONFRESA - MT: UMA 

PRÁTICA QUE PODE SALVAR VIDAS

Coordenadora: Aline de Oliveira Gonsalves

Equipe executora: Aline de Oliveira Gonsalves, Adalgiza 
Ignacio e Rayane Soares
Santos

Área do Conhecimento: Educação

Período de execução: Agosto de 2014 até fevereiro de 2015.

Informações do Edital: EDITAL 056/2014

Síntese do Projeto: Este projeto de extensão busca através da 
educação de trânsito, trata do ensino na busca de objetivos 
urgentes, como o de informar a comunidade, principalmente 
os alunos de escolas públicas sobre os perigos derivados 
da negligência e imprudência no trânsito, buscando torná-
los aptos a se locomoverem com responsabilidade, pois a 
educação no trânsito é de suma importância para diminuir a 
acidentalidade no trânsito das cidades e transformar o espaço 
público de deslocamento em um espaço de melhor convívio 
social.

Palavras-chave: Trânsito, Educação, Escola, Saúde, Prevenção.
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EXTENSÃO RURAL NA IMPLANTAÇÃO 
E MANUTENÇÃO DE CANAVIAIS 
PARA ALIMENTAÇÃO BOVINA À 

AGRICULTORES FAMILIARES DO P.A. 
FARTURA

Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel 

Equipe executora: Jhemerson da Silva Lopes 

Imagem:

Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execução: De 01/07/2014 até 31/01/2015

Informações do Edital: Edital 056/2014 - - APOIO A 
EXTENSÃO 2014
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Síntese do Projeto: Confresa é um município que está localizado 
na região nordeste e Mato Grosso, onde há aproximadamente 
cinco mil famílias assentadas pelo INCRA que integram o 
Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) e ocupam 83% 
da área territorial deste município. As atividades econômicas 
principais são a pecuária de corte e de leite, as quais sofrem 
com a falta de alimentos durante a estação seca do ano, que 
compreende os meses de abril a setembro. Isto ocasiona queda 
na produção de leite e diminui a taxa de desfrute do rebanho, 
o que deixa as famílias desamparadas e desmotivadas pela 
atividade rural. Tendo em vista os aspectos mencionados, este 
projeto tem como objetivo promover extensão rural, levando 
conhecimento tecnológico aos produtores rurais através de 
acompanhamento técnico, tendo como propósito principal a 
implantação, manutenção e orientação quanto às formas de 
utilização de canaviais para alimentação bovina no período 
da estação seca do ano. Para a execução deste projeto, serão 
atendidos produtores interessados a implantar canaviais, bem 
como orientar as formas de uso e a manutenção dos canaviais 
já implantados, através de visitas técnicas mensais.

Palavras-chave: Suplementação animal, silagem, 
bovinocultura.

Depoimento: A comunidade atendida foi do projeto de 
assentamento fartura e jacaré valente localizados no município 
de CONFRESA-MT. Os produtores se encontra no quilometro 
32 da estrada MT:430 virando a esquerda percorrendo + - 7 km 
chagando na casa do primeiro morado atendido pelo projeto 
que se localiza a margem esquerda da estrada, o próximo 
produtor atendido se localiza na mesma estrada percorrendo 
mais 2 Km e virando a direita. Os demais atendido se encontra 
na linha Canaã no km 5 nas margem esquerda da estrada. 
Houve demora no pagamento da taxa de bancada, muita chuva 
dificultando o preparo de solo, falta de mão de obra para 
auxiliar o plantio das mudas e conciliar com as atividades da 
faculdade.
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EXTENSÃO RURAL NA IMPLANTAÇÃO 
E MANUTENÇÃO E FORMAS DE 

UTILIZAÇÃO DE CANAVIAIS 
PARA ALIMENTAÇÃO BOVINA 
À AGRICULTORES FAMILIARES 

ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA 
EM CONFRESA - MT

Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel

Equipe executora: Sebastião Geraldo Lopes e Messias Morais 
Ferreira 

Área do Conhecimento: Tecnologias sociais para 
populações remanescentes de assentamentos rurais

Período de execução: 6 meses

Informações do Edital: Edital de bolsas de extensão IFMT 
Nº 55/2015

Síntese do Projeto: Confresa é um município que está 
localizado na região nordeste de Mato Grosso, onde há 
aproximadamente 5 mil famílias assentadas pelo INCRA, 
que integram o Programa Nacional de Reforma Agrária 
(PNRA) e ocupando 83% da área territorial deste município, 
As atividades econômicas principais são a pecuária de corte 
e leite, as quais sofrem com a falta de alimentos durante a 
estação da seca do ano, que compreende os meses de abril 
a setembro. Isto ocasiona a queda na produção de leite e 
diminui a taxa de desfrute do rebanho, o que deixa as famílias 
desamparadas e desmotivadas pela atividade rural. Este 
projeto tem como objetivo, promover extensão rural, levando 
conhecimento tecnológico aos produtores rurais através de 
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acompanhamento técnico, tendo como propósito principal 
a implantação e manutenção quanto às formas de utilização 
de canaviais para alimentação bovina no período da estação 
seca do ano. Para a execução deste projeto serão atendidos 
produtores interessados em implantar canaviais, bem como 
orientar a manutenção dos canaviais já implantados, através 
de visitas técnicas periódicas.

Palavras-chave: Extensão Rural, Acompanhamento Técnico, 
Produtores, Canaviais
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EXTENSÃO RURAL NA IMPLANTAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E FORMAS DE 
UTILIZAÇÃO DE CANAVIAIS 

PARA ALIMENTAÇÃO BOVINA 
A AGRICULTORES FAMILIARES 

ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA 
EM CONFRESA-MT

Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel 

Equipe executora: Jhemerson da Silva Lopes 

Imagem:

Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execução: De 01/07/2015 até 31/01/2016

Informações do Edital: Edital 055/2015 - APOIO A 
EXTENSÃO 2015
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Síntese do Projeto: Confresa é um município que está 
localizado na região nordeste de Mato Grosso, onde há 
aproximadamente cinco mil famílias assentadas pelo INCRA, 
que integram o Programa Nacional de Reforma Agrária 
(PNRA) e ocupam 83% da área territorial deste município. 
As atividades econômicas principais são a pecuária de corte 
e de leite, as quais sofrem com a falta de alimentos durante 
a estação seca do ano, que compreende os meses de abril a 
setembro. Isto ocasiona queda na produção de leite e diminui 
a taxa de desfrute do rebanho, o que deixa as famílias 
desamparadas e desmotivadas pela atividade rural. Tendo em 
vista os aspectos mencionados, este projeto tem como objetivo 
promover extensão rural, levando conhecimento tecnológico 
aos produtores rurais através de acompanhamento técnico, 
tendo como propósito principal a implantação, manutenção 
e orientação quanto às formas de utilização de canaviais 
para alimentação bovina no período da estação seca do ano. 
Para a execução deste projeto, serão atendidos produtores 
interessados a implantar canaviais, bem como orientar as 
formas de uso e a manutenção dos canaviais já implantados, 
através de visitas técnicas mensais.

Palavras-chave: Suplementação animal, silagem, 
bovinocultura.

Depoimento: A comunidade atendida foi do projeto 
de assentamento fartura e jacaré valente localizados no 
município de CONFRESA-MT. Os produtores se encontra 
no quilometro 32 da estrada MT:430 virando a esquerda 
percorrendo + - 7 km chagando na casa do primeiro morado 
atendido pelo projeto que se localiza a margem esquerda da 
estrada, o próximo produtor atendido se localiza na mesma 
estrada percorrendo mais 2 Km e virando a direita. Os 
demais atendido se encontra na linha Canaã no km 5 nas 
margem esquerda da estrada. Houve demora no pagamento 
da taxa de bancada, muita chuva dificultando o preparo de 
solo, falta de mão de obra para auxiliar o plantio das mudas e 
conciliar com as atividades da faculdade.
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PROJETO FORMANDO CIDADÃOS: ARTE, 
CULTURA E ESPORTES

Coordenador: Marcos Vinicius Rodrigues Davino

Equipe executora: Marcos Vinicius Rodrigues Davino e 
Edivan de Sousa Gonçalves

Área do Conhecimento: Educação

Período de execução: Julho de 2015 até Dezembro de 2015.

Informações do Edital: Edital de Bolsas de Extensão IFMT 
Nº 55/2015

Síntese do Projeto: Pode ser o vôlei, e basquete, com dança, 
futebol de rua ou no processo de aguçar o senso crítico 
da juventude o importante é a garantia e manutenção de 
todos os direitos fundamentais inerentes ao ser humano, 
todas as oportunidades e facilidade, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade. Para isso o projeto tem 
a intenção de ser um instrumento de sensibilização social 
de jovens, evitando o isolamento e amenizando a situação 
de vulnerabilidade às drogas através do oferecimento de 
eventos culturais e esportivos. O projeto Formando Cidadão: 
Arte, Cultura e Esportes divide-se em duas etapas que estão 
explicitadas neste. A primeira etapa é o programa “ Cidadania 
Já”, cuja essência é a sensibilização e organização dos jovens 
em suas respectivas instituições de ensino. Na segunda etapa, 
o programa “ Driblando a desigualdade” vem com o objetivo 
de evitar o isolamento social, o incentivo à prática esportiva 
e a participação cultural da juventude já organizada.

Palavras-chave: Educação, arte, cultura, esporte
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CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES 
DE CIÊNCIAS/QUÍMICA PARA A 

UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE BAIXO 
CUSTO EM AULAS PRÁTICAS DO 

ENSINO BÁSICO

Coordenador: Anderson Plattini do Nascimento Eickhoff 

Equipe executora: Ana Tasinaffo Alves e Renan Vitek
 
Área do Conhecimento: Ensino de ciências

Período de execução: Julho de 2015 até Dezembro 2015

Informações do Edital: Edital de bolsas de extensão IFMT 
Nº 55/2015

Síntese do Projeto: O ensino de ciências/química tem se 
deparado com verdadeiros desafios com o desenvolvimento 
tecnológico. Dentre os maiores desafios, pode-se destacar a 
falta de estrutura física das instituições e a capacitação dos 
professores no que se refere ao preparo de aulas práticas. No 
ensino de ciências como um todo, e em especial de química, 
aulas práticas são importantes ferramentas na elucidação de 
problemas discutidos apenas na teoria. As atividades práticas 
propiciam a aproximação do objeto que se estuda, além da 
visualização e a observação do fenômeno outrora expresso 
apenas por números, cálculos, símbolos e fórmulas, facilitando 
a assimilação e aprendizagem do conteúdo. O planejamento 
de aulas práticas esbarra na maioria das vezes na ausência de 
laboratórios e espaços apropriados sendo necessária então, 
a adaptação de atividades práticas que utilizem materiais 
alternativos, baratos e de baixo ou nenhum risco no manuseio, 
é de suma importância para a execução de atividades práticas. 
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A capacitação de professores pode colaborar para a melhoria de 
suas aulas através de atividades práticas explorando os aspectos 
existentes entre a química básica e a realidade do cotidiano. 
Diversas teorias do ensino de ciências defendem que, para que 
ocorra a sedimentação dos conceitos expostas em suas aulas 
teóricas expositivas, é necessária a abordagem de atividades 
práticas, já que são essas atividades que propiciam aos alunos 
uma vivência e manuseio de instrumentos que lhes permitem 
conhecer diversos tipos de atividades, podendo estimula-
lhes a curiosidade, contribuindo então para sua alfabetização 
científica. Este projeto pretende repetir o sucesso de edições 
anteriores com oficinas do gênero que qualificou mais de 40 
professores.

Palavras-chave: Ensino de Ciências, Química e Formação de 
professores
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CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA 
ATENDIMENTO AO CURSO COM 

FUNDAMENTOS NA LÍNGUA BRASILEIRA 
DE SINAIS - LIBRAS- MÓDULO 

INTERMEDIÁRIO

Coordenador: Maikon Bruno Giehl

Equipe executora: Maria MAra Dutra e NAPNE

Área do Conhecimento: Linguagens

Período de execução: Julho de 2015 até Dezembro de 2015 

Informações do Edital: Edital de bolsas de extensão IFMT 
Nº 55/2015

Síntese do Projeto: Diante das demandas sociais que se 
apresentam e com a necessidade de cumprimento da Lei nº. 
10.098, de 19 de dezembro de 2000, da Lei nº. 10.436, de 24 
de abril de 2002 e do Decreto nº. 5.626, de 22 de dezembro de 
2005, percebe-se a importância de despertar a sociedade para 
a seriedade do movimento inclusivo, no intuito de garantir a 
efetivação das políticas públicas de ação afirmação e inclusão no 
âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de Mato Grosso, para atendimento às pessoas com necessidades 
específicas, promovendo a entrada e permanência destas, bem 
como sua saída com sucesso. Diante disso, no ano de 2014 foi 
realizado o “Curso de formação inicial para o atendimento 
ao surdo com fundamentos na língua brasileira de sinais - 
Módulo Básico I”, capacitando e concluindo 23 participantes, 
entre alunos, servidores e comunidade externa. Assim, o 
presente projeto propõe a realização do “ Curso de formação 
inicial para o atendimento ao surso com fundamentos na 
língua brasileira de Sinais - Intermediário”, destinado para 



497

PRECURSORAS, MODERNAS E CONTEMPORÂNEAS

os concluintes do primeiro módulo e aos demais que queira 
se aprofundar nos conhecimentos linguísticos e práticos da 
Língua brasileira de Sinais. Portanto, este projeto visa realizar 
formação continuada de profissionais, bem como discentes e 
comunidade externa, no intuito de garantir a efetivação das 
políticas de afirmação e inclusão no âmbito do IFMT.

Palavras-chave: Linguagem, Língua de sinais, inclusão social, 
comunidade, campus confresa.
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USO SUSTENTÁVEL DE ESPÉCIES 
VEGETAIS COM POTENCIAL 

TERAPÊUTICO E DIVULGAÇÃO 
DE ESTUDO ETNOBOTÂNICO E 
FARMACOLÓGICO DE PLANTAS 

MEDICINAIS USADAS POR 
RIBEIRINHOS DO NORTE ARAGUAIA

Coordenador: Reginaldo Vicente Ribeiro

Equipe executora: Eder Carlos Hoffmann, Pedro Martins 
Sousa e. Polyana Rafaela Ramos

Área do Conhecimento: Sustentabilidade ambiental

Período de execução: Julho de 2015 até Dezembro de 2015

Informações do Edital: Edital de bolsas de extensão IFMT 
Nº 55/2015

Síntese do Projeto: A região do Araguaia apresenta dois dos 
principais biomas do Brasil, Cerrado e Floresta Amazônica, 
o que lhe confere uma grande diversidade florística e ainda 
possui uma rica diversidade etnocultural. Embora haja 
grande potencial para se identificar plantas com potencial 
terapêutico e tóxico, existe apenas uma grande pesquisa que se 
propôs a investigar a efetividade farmacológica, a toxicidade e 
a composição química de plantas usadas por ribeirinhos dessa 
região, que está sendo realizada por professores e pesquisadores 
do IFMT, UFMT, UFTO, INPA e UNESP. Assim, a presente 
proposta objetiva divulgar nas comunidades ribeirinhas os 
resultados do estudo etnofarmacológico de plantas medicinais 
usadas por ribeirinhos da região Norte Araguaia, oferecer 
minicursos em Novo Santo Antônio, Santa Terezinha e Santa 
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Cruz do Xingu, onde tanto os ribeirinhos, como profissionais 
da rede básica de saúde, alunos, professores da região poderão 
participar. Além disso, alunos do IFMT, campus Confresa 
participarão de seminários, em que serão abordados de forma 
interdisciplinar a temática de plantas medicinais. Com as ações 
previstas, espera-se: preservar e valorizar o conhecimento 
tradicional acumulado pelos ribeirinhos; amplificar esses 
conhecimentos para outras pessoas; informar sobre as plantas 
que tiveram seu uso comprovado; advertir sobre o uso de 
espécies que foram identificadas como tóxicas; orientar sobre 
a técnicas adequadas para o preparo de produtos naturais 
terapêuticos; contribuir para elaboração de estratégias de 
manejo, conservação e uso sustentável da biodiversidade e 
ainda estimular a implantação de uma farmácia viva.

Palavras-chave: Sustentabilidade, Biodiversidade, 
Farmacologia, Ribeirinhos
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PAE I - PROGRAMA DE 
ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 

FASE I

Coordenador: Elisabeth Pinheiro da Silva Nogueira

Equipe executora: Taiane Alves de Souza, Kaila da Cruz 
Marinho e Katielly Azevedo Silva

Área do Conhecimento: Educação

Período de execução: Julho de 2015 até Dezembro de 2015

Informações do Edital: Edital de bolsas de extensão do 
IFMT Nº 55/2015

Síntese do Projeto: Tendo como objetivo primário, fazer 
o levantamento de quantos egressos existem em nossa 
instituição, bem como seus dados e informações pertinentes. 
Após essa coleta de informações, faremos contato com os 
egressos, solicitando que os mesmo de forma espontânea 
participem prestando as informações necessárias em nossos 
formulários. Após a coleta de dados faremos uma análise 
e apresentaremos os resultados alcançados. Ao verificar 
a atuação profissional do egresso, suas experiências e 
dificuldades, sua opinião sobre o curso e a prática de ensino, 
a instituição alcança subsídios para melhorar a qualidade do 
ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão. reconhecendo as 
novas demandas do mercado de trabalho, obtém informações 
para formar profissionais cada vez mais qualificados para o 
exercício de suas atribuições. A política de egressos visará 
potencializar as competências e as habilidades dos acadêmicos 
em prol do desenvolvimento educacional.

Palavras-chave: IFMT, campus Confresa, Egressos.
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APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: UMA 
VIVÊNCIA LINGUÍSTICO CULTURAL

Coordenador: Givaldo Dantas Sampaio Neto

Equipe executora: Maikon Bruno Giehl, Kamilla Fonseca 
Lemes e Stéfane Cristine Luz Freire Silva

Área do Conhecimento: Arte e Cultura 

Período de execução: Junho de 2016 

Informações do Edital:

Síntese do Projeto: Certamente, a arte é uma das manifestações 
mais antigas expressa pelo homem ( mais de 4500 anos) e 
sua origem está ligado à prática de rituais religiosos ( deuses 
do Antigo Egito e deuses da mitologia grega). Através dela é 
possível exprimir sentimentos, expressar suas emoções, sua 
história e sua cultura. Somente por meio da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional ( Lei 9394/96), a área de Artes 
tornou-se obrigatória na Educação. Com isso, ela começa a 
construir-se na estrutura curricular da escola enquanto uma 
disciplina com conteúdos ligados à arte, história, cultura e 
identidade . Inserir este tipo de atividade na escola faz com 
que o grupo adquira gradualmente um vasto crescimento 
cultural, ético e humanitário preparando o estudante para 
lidar com situações reais, seja desde uma entrevista de 
emprego, até um posicionamento em público. Em parceria 
com professores colaboradores, este projeto tem por finalidade 
promover oficinas que favoreça a expressão artística dentro 
do Campus Confresa. A ideia do projeto é ofertar oficinas nas 
áreas de Canto, de Teatro e Expressão, bem como de Língua 
Brasileirade Sinais- para jovens com idade a partir dos 10 
anos, de toda comunidade em geral. Nas oficinas propostas 
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cada colaborador ofertará aulas teóricas, dinâmicas e jogos 
teatrais, e os alunos serão avaliados continuamente, de acordo 
com suas especificidades. Ao final do projeto, será promovido 
uma Mostra Cultural de encerramento, onde contará com a 
participação dos artistas da região; e serão realizadas, entre 
diversas atividades, as apresentações do resultado final do 
curso.
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CONTROLE INTEGRADO DO AEDES 
AEGYPTI NO BAIRRO SUDOESTE EM 

CONFRESA

Coordenador: Pedro Martins Sousa

Equipe executora: Aline de Gonsalves, Sílvio Ferreira dos 
Santos e Ismael Alves Júnior 

Área do Conhecimento: Saúde 

Período de execução: Junho de 2016 

Informações do Edital:

Síntese do Projeto: O projeto tem como objetivos desenvolver 
atividades educativas e extensionistas, visando o controle 
intregado do Aedes aegypti, no bairro Sudoeste, em Confresa-
MT. Serão desenvolvidas atividades integradas, utilizando o 
culicídeo do gênero Toxorhynchites sp. ( predador) , para 
predação das larvas, e as armadilhas mosquitéricas para 
captura dos insetos adultos do Aedes aegypti. O estudo será 
desenvolvido do bairro Sudoeste, cuja população apresenta 
condição social baixa e saneamento básico aquém do esperado. 
Envolver-se-á estudantes de turmas de 2º Ano dos cursos 
Técnicos e do primeiro semestre de Licenciaturas em Biologia, 
Física e Química, nos quais tem no componente curricular 
Biologia, os conteúdos relacionados à Zoologia, com ênfase em 
aspectos de saúde. A aprendizagem torna-se mais interessante 
e significante com atividades contextualizadas e na prática. 
Realizar-se-á criação, monitoramento e controle do vetor 
da dengue em campo, usando um controle biológico e as 
armadilhas ( mosquitéricas). Será utilizado um delineamento 
com três tratamentos ( produtos químico; predador, controle 
negativo), em pneus velhos dispostos estrategicamente para 
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capacitar os estudantes em atividades de pesquisa e extensão 
no campo. Serão realizadas atividades educativas ( palestras, 
cursos, oficinas). Serão redigidos panfletos e um manual 
de educativo sobre Aedes aegypti e suas formas de controle 
com ênfase na prevenção de doenças. Espera-se a editoração 
de um manual de controle integrado do vetor da dengue 
contribuindo para melhorar a saúde pública local.

Palavras-chave: Dengue, Toxorhynchites sp., Controle 
biológico, Mosquetérica, Atividades Educativas.
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ENSINANDO APRENDER INGLÊS

Coordenador: Telma da Silva Aguiar

Equipe executora: Valdemar Onofre Neto, Josiane Honório 
Carvaho  e  Willians Gonçalves Silva

Área do Conhecimento: Internacionalização

 Período de execução: Julho de 2016 

Informações do Edital:

Síntese do Projeto: Este projeto de extensão se propõe a 
criação de um grupo de estudo em língua inglesa. Um grupo 
focado nos usos de novas tecnologias de comunicação em favor 
do aprendizado. Um método que pretende dar autonomia 
para que aluno consiga encontrar, sozinho, no seu dia a dia 
formas de estudar e aprender que sejam reais. Pretende ser um 
meio para que o aluno se exponha à língua a ponto de, com o 
tempo , familiarizar- se de modo que a comunicação seja algo 
natural.
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A UTILIZAÇÃO DE PRÁTICAS DE 
MANEJO PARA OBTENÇÃO DE LEITE 

DE QUALIDADE

Coordenador: Sandra Aparecida Tavares

Equipe executora: Akilla Oliveira Silva e Karinne Lohan 
Vieira de Oliveira Cunha

Área do Conhecimento: Empreendedorismo Inovador 
Coletivo

Período de execução: Setembro de 2016

Informações do Edital:

Síntese do Projeto: A qualidade do leite é um tema de grande 
relevância para toda cadeia leiteira do município de Confresa. 
Sabe-se que a bovinocultura leiteira é uma das principais 
atividades econômicas do município, gerando renda e 
emprego a diversas pessoas. Um dos entraves dessa economia 
é a precária qualidade do leite produzido, e a principal razão do 
baixo consumo dos produtos lácteos produzidos nessa região 
é a desconfiança dos consumidores com respeito à qualidade. 
Dessa forma faz necessário um trabalho de conscientização 
junto aos produtores, para melhorar as condições higiênico-
sanitárias dos sistemas de produções. Daqui alguns dias 
entrará em vigor a IN 62, e para adequar-se aos novos 
padrões estabelecidos pelo MAP, exigirá muitos esforços dos 
produtores de leite, assim normas de qualidade devem ser 
implementadas para se ajustar à legislação, e desta maneira 
não ficar de fora desse mercado cada vez mais competitivo 
e exigente. No intuito de unir forças e conhecimento em 
prol da cadeia produtiva de leite do município de Confresa 
serão estabelecidas parcerias com a EMPAER e o Programa 
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Balde  Cheio juntamente com a equipe de ATES ( Assistência 
Técnica e Extensão Rural). A qualidade do leite é muito 
importante para os laticínios e produtores, tendo em vista sua 
grande influência nos hábitos de consumo, e na produção de 
derivados além de ser direito dos consumidores adquirirem 
e consumirem produto digno de confiança e credibilidade. 
Esse trabalho será de grande valia, uma vez que irá apontar 
gargalos dessa atividade de impacto econômico tão expressivo 
ao município de Confresa, além de prestar consultoria aos 
produtores levando conhecimento ao campo, melhorando os 
índices de produção e atendendo os padrões estabelecidos pela 
IN 62. Pretende com esse projeto visitar e prestar consultoria 
a mais de 30 produtores, e levar informações a toda cadeia 
produtora de leite do município através de palestras cujo tema 
principal é a qualidade de leite e práticas de higienização em 
ordenha.
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LAGO LONADO COMO ESTRUTURA DE 
CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA PARA O 
ATENDIMENTO DA DEMANDA HÍDRICA 

DE UMA HORTA ORGÂNICA

Coordenador: Geraldo Magela Freire Silva 

Equipe executora: Samuel Tavares dos Santos 

Área do Conhecimento: Tecnologia e Produção 

Período de execução:  Junho 2017

Informações do Edital:

Síntese do Projeto: O desígnio do presente projeto é criar 
um espaço de difusão de tecnologia e de educação ambiental, 
destinado tanto para a comunidade interna do Instituto 
Federal de Educação Ciência e Tecnologia, Campus Confresa, 
quanto para a comunidade externa (agricultores familiares, 
assentados de reforma agrária e etc. Toda a estrutura proposta 
será montada na área do Instituto Federal de Educação Ciência 
e Tecnologia, Campus Confresa. Tal espaço será constituído 
por um Lago lonado, que será utilizado na captação de água 
da chuva (proveniente do telhado) propiciando a demanda 
hídrica necessária a horta orgânica. Espera-se com o 
projeto de extensão em questão : demonstrar o potencial 
de armazenamento hídrico de lago lonado de baixo custo 
abastecido com água da chuva proveniente do telhado; criar 
um ambiente extraclasse, onde os estudantes e agricultores 
familiares possam perceber a importância e viabilidade de 
técnicas agrícolas alternativas na produção de alimentos; e 
Incentivar a discussão sobre diferentes temas relacionados à 
questão hídrica.
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CURSO BÁSICO DE LIBRAS PARA 
PROFESSORES DE CONFRESA

Coordenador: Kamilla Fonseca Lemes

Equipe executora: Kamilla Fonseca Lemes e Phábio de 
Almeida Silva

Área do Conhecimento: Centío de Idiomas

Período de execução: 2017

Informações do Edital:

Síntese do Projeto: O presente projeto caracteriza-se como 
uma ação de extensão de caráter social, que busca amenizar 
dificuldades vivenciadas por alunos surdos dentro do 
ambiente escolar por falta de comunicação e conhecimento 
acerca de sua subjetividade por parte dos profissionais da 
escola, contribuindo com a formação de conhecimento sobre 
a cultura e a língua dos surdos brasileiros. Trata-se de um 
curso de capacitação, com carga horária total de quarenta 
horas, distribuída em aulas teóricas e práticas a serem 
ministradas às terças-feiras com duração de cinco meses, 
para professores das redes públicas, privada e licenciados da 
cidade de Confresa-MT e região.
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BOAS PRÁTICAS PARA SERVIÇOS DE 
ALIMENTAÇÃO BASEADO NA RDC 

216.2004

Coordenador: Maícielle Maítins de Paula Mota

Equipe executora: Mali Steffany Alves Almeida,  Leidiane 
Ferreira Gomes e Fernanda Oliveira Scariot de Freitas 

Área do Conhecimento: Saúde 

Período de execução: 2017 

Informações do Edital:

Síntese do Projeto: Com a modernização e inserção das 
mulheres no mercado de trabalho, percebe-se que nos últimos 
anos, vem aumentando a oferta de refeições prontas ao 
consumo e em decorrência, observa-se se também aumento 
na ocorrência de Doenças Transmitidas por Alimentos ( 
DTAs), frequentemente relacionadas com fornecedores 
de refeições prontas.O preparo de alimentos com certa 
antecedência, em grandes volumes e o processamento térmico 
insuficiente podem favorecer a ocorrência de DTAs e envolver 
um grande número de pessoas. Nesse contexto, a higiene na 
manipulação de alimentos nesses estabelecimentos tende a 
promover adequações das condições higiênico-sanitária de 
modo que não ofereça riscos à saúde do consumidor, através 
das especificações previstas pela legislação vigente a RDC 
216/2004. Esta proposta tem como objetivos desenvolver 
atividades educativas e extensionistas, visando atender às 
pessoas que necessitam de formação básica para atuar como 
manipuladores de alimentos nos serviços de alimentação que 
realizam algumas das seguintes atividades: manipulação, 
preparação, fracionamento, armazenamento, distribuição, 
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transporte, exposição à venda e entrega de alimentos 
preparados ao consumo (bufês, confeitarias, lanchonetes, 
padarias, pastelarias, restaurantes e outros). Desta iniciativa, 
espera-se melhorar a saúde pública na cidade de Confresa-MT, 
e consequentemente, a qualidade de vida da população.
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O PROJETO COLÓIDE- EM UMA 
ESCOLA DO CAMPO

Coordenador: Oséias dos Santos

Equipe executora: Aline de Arruda Benevides, Josadaque 
Martins da Silva  e Geraldo Magela Freire Silva

Área do Conhecimento: Sustentabilidade Ambiental

Período de execução: 2017

Informações do Edital:

Síntese do Projeto: O objetivo do Projeto de Extensão é aferir 
aprendizagem significativa dos estudantes que cursam o 
ensino médio, no período matutino, na Escola São João, sobre 
manejo e conservação do solo, a partir dos fundamentos da 
educação em que envolve a metodologia do Projeto coloide. 
O Projeto Coloide trabalha a educação em solo, por meio de 
recursos didáticos desenvolvidos para capacitar estudantes do 
ensino básico, com objetivo de consolidar a conscientização e a 
sensibilização pedológica destes. Considerando a metodologia 
de ensino de solo proposta no Projeto coloide, que será 
desenvolvida em em 04 encontros na Escola Municipal São 
João, localizada no Projeto de Assentamento Presidente, a 52 
km da sede do município de Santa Terezinha. Participarão 
do Projeto 30 estudantes do ensino médio da Escola São 
João, 03 professores e 03 estudantes do IFMT - Campus 
Confresa. Ao concluir o Projeto esperasse que abordagem 
pedagógica com ênfases na temáticas solo e sustentabilidade 
ambiental promovam na comunidade assistida pela escola 
São João a) A construção de uma cultura que valoriza o 
solo como componente essencial para preservação do meio 
ambiente. b) o aumento da produção agrícola, com o técnicas 
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conservacionista do solo . c) Proporcionar alternativas para 
que os estudantes permaneçam no campo.

Palavras-chave: solos, sustentabilidade, assentamento.
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DIFUSÃO DA BIOTECNOLOGIA DE 
INOCULAÇÃO COM BACTÉRIAS 

FIXADORAS DE NITROGÊNIO 
ATMOSFÉRICO EM FEIJÃO-CAUPI E SOJA

Coordenador(a): Gerson Barbosa Guedes

Equipe executora: Pedro Martins Sousa / Kelly Cristina Da 
Costa Rocha / Eurivânea Prado de Almeida / Denis Tomás 
Ramos / Lucas Gustavo Yock Durante.

Área do Conhecimento:

Período de execução: Agosto 2017 / Abril 2018

Informações do Edital: Edital 046/2017
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Síntese do Projeto: O presente projeto de extensão Difusão 
da Biotecnologia de Inoculação com bactérias fixadoras de 
nitrogênio atmosférico em feijão-caupi e soja, objetivou-
se capacitar os estudantes do IFMT Campus Confresa, 
com a importância do uso de tecnologias economicamente 
viável e ecologicamente sustentável. O curso foi composto 
por quatro módulos, com carga horária total de 40 horas, 
contendo atividades teóricas e práticas. Os módulos foram 
organizados da seguinte maneira: Módulo 1: Biologia dos 
rizóbios;Módulo 2: Biologia da leguminosa Feijão-Caupi 
(Vignaunguiculata (L.) Walp.) Módulo 3: Biologia da 
leguminosa soja (Glycinemax L.); Módulo 4: Benefícios 
da prática de Inoculação e da FBN; Módulo 5: Processo de 
inoculação em sementes. A parte teórica abordou temáticas 
desde a biologia das bactérias fixadoras e das leguminosas pré-
dispostas para a simbiose mutualística até a relação de ambas 
com a inoculação, utilizando material impresso, previamente 
elaborado. As atividades práticas compreenderam o processo 
de inoculação com estirpes de rizóbios em sementes de 
feijão-caupi e soja, análise da estirpe no Laboratório de 
Microbiologia e visualização externa da planta inoculada, 
principalmente das raízes com os nódulos. Concluiu-se que os 
participantes aprenderam a importância de tal biotecnologia, 
e que através desse conhecimento estão aptos para a realização 
ou até mesmo para a disseminação do que foi compreendido 
durante o projeto. Além disso, a visualização dos resultados 
possibilitou a percepção da real importância e facilidade do 
processo, O desenvolvimento deste projeto propiciou aos 
estudantes do IFMT Campus Confresa complementos na sua 
formação técnica, com conhecimentos de micro-organismos 
do solo, significativamente importantes para o suprimento de 
N no solo, funcionamento do ecossistema e para o processo 
produtivo de culturas agrícolas de interesse.

Palavras-chave: Biotecnologia, Feijão-caupi, Microbiologia.
Depoimento: “Fazer pesquisa abre caminhos, assim como 
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possibilidades de formação, com isso nos possibilita a rica 
convivência com alunos, professores e com temáticas que nos 
interessam e que podem servir como campos de estudo”.
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IFMT NAS ESCOLAS- I CIRCUITO DE 
CIÊNCIAS EM ESCOLAS DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA DE CONFRESA - MT

Coordenador: Pedro Martins Sousa

Equipe executora: Rízia Rosa Silva, Gerson Barbosa Guedes, 
Ronan Mendes da Silva 

Área do Conhecimento: Educação 

Período de execução: Junho 2017 

Informações do Edital:

Síntese do Projeto: O Projeto “ IFMT nas Escolas: I Circuito 
de Ciências em Escolas de Educação Básica, na cidade de 
Confresa- MT” fundamentado pela Chamada Programa 
Institucional de Incentivo à Extensão, edital nº 46/2017, de 22 de 
maio de 2017, objetiva promover ações que levem à realização 
de Feiras e/ou Mostras de Ciências, em três escolas, Escola 
Estadual Teotônio Carlos da Cunha Neto, Escola Municipal 
Vida e Esperança e Colégio Millenium, na cidade Confresa-
MT , atendendo 1137 pessoas. Realizar-se-á formações no 
IFMT Campus Confresa, para o público interno ( 50 pessoas), 
e nas escolas de educação básica, para 50 profissionais que 
nelas atuam. Busca-se com as ações formativas, subsidiar 
teórico e prático ( com minicursos/ oficinas) o ensino 
baseado na pesquisa, ciência e tecnologia. Posteriormente, 
os estudantes e profissionais qualificados, serão orientados, 
estimulados e acompanhados para o desenvolvimento de 
atividades nas escolas com estudantes (1037) do Ensino 
Fundamental, instrumentalizando-os para o despertar das 
vocações científicas e/ou tecnológicas, identificando os jovens 
talentosos que possam ser estimulados a seguirem carreiras 
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científico-tecnológicas. Além disso, possibilitar a seleção 
dos melhores trabalhos para participação no “I JENPEX: 
Integrado e vivenciando saberes” , que ocorrerá entre os dias 
25 e 27 de outubro de 2017 e/ou para a VI Feira de Ciências de 
Confresa, a ser realizada em junho de 2018. Espera-se que com 
a realização de oficinas, minicursos, seminários ou mostras 
científicas,com suporte de estudantes de licenciaturas em 
Biologia, Física e Química e apoio dos profissionais das 
escolas, ocorra produção, difusão da ciência e tecnologia, 
culminando em Feiras e/ou Mostras Científicas. Que a prática 
constitua-se em princípio educativo e de formação humana, 
despertando a vocação nos estudantes da educação básica 
pela ciência e tecnologia.

Palavras-chave: Feiras de Ciências, Mostras de Ciências, 
Ensino Fundamental.
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XADREZ NA ESCOLA

Coordenador: Devacir Vaz de Moraes

Equipe executora: Luciana Santos da Rosa, Milton Fantinell 
Junior; Junior César dos Santos; Fabiano Amaral da Silva; 
Renata de Souza Pinheiro; Randalle Silva Hayashi, Jefferson 
Mascarenhas do Nascimento, Bruno de Brito Vieira Souza e 
Agnaldo Gonçalves Borges Junior

Imagens:

Área do Conhecimento: Interdisciplinar (Multidisciplinar)

Período de execução: 08/2017 a 12/2018 

Informações do Edital: Projeto voluntário. 
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Síntese do Projeto: O projeto foi desenvolvido no Instituto 
Federal de Mato Grosso Campus Confresa com alunos do 
curso técnico e tecnólogo agropecuária e agroindústria e 
alunos da rede Municipal e Estadual de Ensino do Município 
de Confresa-MT. O xadrez como esporte, por ser considerado 
um jogo de estratégia e tática, não envolve o elemento sorte. A 
única exceção, é o sorteio das cores no início do jogo, já que 
a cor branca faz o primeiro movimento e teriam, em tese, 
uma pequena vantagem. Ao inserir essa modalidade desse 
esporte o “Projeto Xadrez na Escola” em tese trabalhamos 
alguns aspectos importantes como: concentração, raciocínio 
lógico, desenvolvimento de estratégias, visando propiciar 
um desenvolvimento mental e social do estudante. Com isso 
demonstramos de forma teórica e prática a importância do 
xadrez no desenvolvimento intelectual, social e cooperativo, 
proporcionando assim um melhor aprendizado em relação 
à todas disciplinas, o relacionamento interpessoal além de 
proporcionar um momento de entretenimento para o aluno e 
democratizando a prática e o ensino do xadrez.

Palavras-chave: Educação, Entretenimento, Esporte Lúdico.

Depoimento: “Esse projeto teve uma importância muito 
significativa, uma vez ter possibilitado o intercâmbio com 
várias instituições através do campeonato onde envolveu 
várias escolas do município, assim como o relacionamento com 
muitas pessoas que não eram do meu convívio, pude trocar 
várias experiências e conhecer outras realidades. Posso ainda 
citar que esse mesmo projeto proporcionou o desenvolvimento 
de um mini- curso na Semana da Licenciatura na cidade 
de Jataí-GO, ampliando ainda mais meus conhecimentos e 
experiências pessoais.”
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IFMT NA EDUCAÇÃO BÁSICA DE 
CONFRESA - MT: III CIRCUITO DE 

CIÊNCIAS

Coordenador: Pedro Martins Sousa

Equipe executora: Fabio Goncalves Marinho; Gerson 
Barbosa Guedes; Pedro Martins Sousa

Área do Conhecimento: Biologia Geral

Período de execução: Início: 01/12/2018 | Término: 
30/09/2019

Informações do Edital: EDITAL Nº023/2018/IFMT/CFS 

Síntese do Projeto: O projeto “IFMT na Educação Básica 
de Confresa – MT: III Circuito de Ciências” fundamentado 
pela chamada do EDITAL Nº. 023/2018/IFMT/CFS, de 04 de 
Outubro de 2018, objetiva promover ações que estimulem a 
prática científica nas escolas de educação básica, nas escolas 
municipais, estaduais e privadas, localizadas no município 
de Confresa – MT, atendendo a um público de cerca de 150 
pessoas. Pretende-se atender os estudantes de 8º e 9º anos 
e Ensino Médio, preferencialmente do CEJA Creuslhi de 
Souza Ramos da Escola Indígena Tapi’itãwa, Aldeia Urubu 
Branco. Além disso, envolver os estudantes bolsistas do 
PIBID/IFMT/CAPES. Planeja-se desenvolver o trabalho 
em duas etapas: Capacitação da equipe; Circuito Científico. 
Realizar-se-á formações no IFMT Campus Confresa, com 
intuito de propiciar suporte teórico e prático, por meio de 
minicursos/oficinas e palestras, que subsidiem o ensino 
baseado na pesquisa, ciência e tecnologia. Posteriormente, 
realizar-se-á um circuito de ciências, constituído por diversas 
atividades, nos laboratórios de Microbiologia, Tecnologia 
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de Alimentos, Química, Solos, e área de Produção, do IFMT 
Campus Confresa, instrumentalizando os estudantes de 
Educação Básica para o despertar das vocações científicas 
e/ou tecnológicas, consequentemente aptidão para o 
desenvolvimento de práticas científicas no âmbito escolar. 
O projeto estimulará o desenvolvimento de trabalhos para 
participação nos seguintes eventos do Campus Confresa, a 
ocorrer em 2019: VII Feira de Ciências e III JENPEX – Jornada 
de Ensino, Pesquisa e Extensão. A partir da realização de 
oficinas/minicursos, seminários e atividades experimentais, 
com o apoio de estudantes de licenciaturas em Biologia, Física 
e Química, a produção, difusão da ciência e tecnologia, seja 
efetivada, se concretizando em realização e/ou participação 
em Feiras ou Mostras Científicas em Confresa – MT. Ao final 
das ações tenham sido produzidos e publicizados cerca de 30 
trabalhos, que serão desenvolvidos durante o III Circuito de 
Ciências.

Palavras-chave: Práticas Experimentais, Ensino 
Fundamental, Ensino Médio
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CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES 
E IMPLANTAÇÃO DA ORDENHA 

MECÂNICA NO CAMPUS CONFRESA

Coordenador: Sandra Aparecida Tavares

Equipe executora: Jayson Silva Ribeiro e Paulo Ricardo 
de Carvalho (bolsistas) Leandro Batista Urzerda Caetano 
(coorientador)

Imagem(ns)
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Área do Conhecimento: Tecnologia e Produção

Período de execução: meados do ano de 2018 a meados do 
ano de 2019

Informações do Edital: EDITAL Nº. 023/2018/IFMT/CFS

Síntese do Projeto: A bovinocultura de leite é muito 
importante para economia do município de Confresa, sendo 
essa atividade fonte de renda de muitos produtores rurais, 
executar um projeto que promove benfeitorias e melhoria 
nesta atividade faz todo sentido para o nosso campus. O 
objetivo do trabalho foi implantar a ordenha mecânica e 
capacitar discentes e colaboradores do setor de produção que 
atuam na bovinocultura de leite do campus Confresa, visando 
alcançar significativa aproximação aos padrões de qualidade 
do leite in-natura exigidos pela Instrução Normativa vigente. 
Na primeira etapa do projeto foi feita a implantação da 
ordenha mecânica, e aquisição dos produtos necessários 
para implantação de ordenha higiênica, posteriormente 
foi realizado o curso de capacitação, e a comparação dos 
resultados obtidos com ordenha manual e após com ordenha 
mecânica. O que possível deslumbrar que com esse projeto 
o maior interesse por parte dos discentes e colaboradores 
ao setor de bovinocultura de leite, assim como a aplicação 
prática correta de realizar a ordenha seguindo os protocolos 
de higiene. Foi nítida a melhora da materia prima (leite) em 
relação aos padrões de qualidade, já que foi realizado pré e 
pós dipping. Assim como aumento na produção já que com a 
ordenha mecânica houve menos disperdicio de leite. Espera-
se no futuro que esse projeto viabilização da bovinocultura 
de leite no Instituto Federal campus Confresa, para que possa 
ser um centro de referência aos produtores de leite do nosso 
município e futuramente recebe-los para qualificação.

Palavras-chave: Bovinocultura, Leite e Qualidade.
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Depoimento:  As práticas propostas foram de fácil incorporação 
na rotina de ordenha, e contribuíram significativamente para 
a melhoria da qualidade do leite e produção em ordenha 
mecânica. Com esse projeto foi possível capacitar os discentes 
e colaboradores que participam das atividades do setor de 
produção, bovinocultura de leite. Coordenadora do projeto 
Sandra Aparecida Tavares
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CORAL DO IFMT – CAMPUS CONFRESA

Coordenador(a): Sebastião Nolasco Junior

Equipe executora: Sebastião Nolasco Junior, Washington 
Amaral Ferreira, Laura Neta Conceição Rodrigues, Bruna 
Mikelly Silva Muniz e Lucas Gabriel Mendes Rezende.

Imagem:

Área do Conhecimento: Educação.

Período de execução: dezembro de 2018 a agosto de 2019.

Informações do Edital: 023/2018/IFMT/CFS.

Síntese: Este projeto teve como objeto a criação de um coral no 
IFMT Campus Confresa. Tendo por base alguns preceitos sobre as 
práticas coletivas de música e o canto coral, sua execução se justificou 
pelo fato de o Campus Confresa ainda não desenvolver uma prática 
voltada à música, com exceção às breves atividades propostas.
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A ARTE TEATRAL COMO ESTRATÉGIA DE 
DESCONSTRUÇÃO DE ESTEREÓTIPOS E 
PRECONCEITOS RACIAIS E DE GÊNERO

Coordenadora: Celia Ferreira de Sousa 

Equipe executora: Samira dos Santos Ramos, Talmo Aquiles 
Lacerda Araújo, Lucas Gabriel Mendes Rezende

Imagens: 

Área do Conhecimento: Interdisciplinar (Multidisciplinar)

Período de execução: 2018 a 2019

Informações do Edital: Edital nº 023/2018/IFMT/CFS
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Síntese do Projeto: O projeto buscou por meio da arte 
teatral, trazer para os espaços escolares, debates voltados 
para a educação em relações étnico-raciais e culturais do 
povo brasileiro, uma vez que, considera-se importante esses 
conhecimentos para a valorização e o respeito, de qualquer 
etnia, povos, grupos. O objetivo foi promover momentos de 
estudos coletivos, sobre as artes e culturas afro, africanas 
e indígenas por meio de oficinas e jogos teatrais. Houve 
momentos de leituras; sessão de vídeos, filmes, estudos e 
práticas teatrais; e, além da perspectiva de abrangência maior 
sobre a temática, havia a intenção de continuar ativo o grupo de 
teatro “Todos Contra Um” criado em 2017. Como resultados, 
além do conhecimento e sensibilização quanto a minimização 
de estereótipos sobre a diversidade cultural existente em nosso 
país, realizamos: Adaptação de momentos de interatividade 
por meio de dinâmicas de motivação; Apresentações de 
performances nos horários de intervalos do campus Confresa 
e em vários eventos no campus; Apresentações teatrais no II 
Circuito de Arte e Cultura no IFMT campus Tangará da Serra; 
na Jenpex no IFMT campus Diamantino; no evento alusivo à 
consciência negra em Primavera do Fontoura em Canabrava 
do Norte e IFMT Primavera do Leste; e no Festival de teatro da 
escola Elias Bento em Canabrava do Norte. realizamos visita 
à Aldeia Urubu Branco; apresentamos em movimentos de 
paralisações no campus e na cidade de Confresa. Planejamos 
um documentário1. Produzimos duas peças teatrais, a saber: 
Todos pela vida – que evidencia casos de depressão, homofobia, 
fragilidades em relacionamentos e a peça Marcas - que mostra 
a inversão de valores humanos, o machismo; a desestrutura 
familiar, o preconceito e a homofobia. Contudo, através da 
arte e da cultura, foi possível tratar de assuntos importantes 
e muitas vezes invisibilizados em nossa sociedade, como a 
discriminação sofrida por minorias étnicas no mercado de 
trabalho, a falta de respeito e aceitação dos povos indígenas, 
a negação das políticas afirmativas como um processo de 
justiça social e até mesmo a doença mental; o suicídio, o 
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genocídio e intolerância religiosa. A melhor sensação para 
um “ator” é ser aplaudido de pé e perceber que seu papel está 
sendo cumprido, mostrando para a sociedade o respeito a 
indígenas, afrodescendentes, homossexuais, etc. por meio da 
visibilidade, através do teatro, das discriminações sofridas 
por estes grupos. Por fim, as experiências vividas são para a 
vida toda. O palco nos ensina e nós aprendemos e ensinamos 
a plateia.

Palavras-chave: Todos contra um, Jogos teatrais, artes e 
culturas afro, africanas e indígenas.

Depoimento: O grupo de teatro foi a melhor experiência que 
eu pude ter na minha vida, todos os exercícios e apresentações 
evoluíram meu carácter. Uma família capaz de fazer minha 
semana melhor, eu esperava ansiosamente para chegar sexta-
feira pra poder reunir com o grupo e ensaiar. Sou grato por ter 
feito parte, “é preciso amar as pessoas como se não houvesse o 
amanhã”. Igor Ribeiro Lima

1 https://www.youtube.com/watch?v=CgxNqTMM7H4 RNA TV 
publicou no youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=CgxNqTMM7H4
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XADREZ - ESPORTE E EDUCAÇÃO NA 
ESCOLA

Coordenador(a): Devacir Vaz de Moraes

Equipe executora: Bruno de Brito Vieira Souza; Rodrigo da 
Silva Lopes; Anderson Mateus Trevisan; Aureo Ferreira de 
Lima Neto; Mathus Além Pereira Cardoso; Micaella Renata 
Moresco; Paulo Ricardo de Carvalho.

Imagens:
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Área do Conhecimento: Interdisciplinar (Multidisciplinar) 

Período de execução: 01/08/2018 a 28/02/2019

Informações do Edital: EDITAL Nº 31/2018 - APOIO A 
EXTENSÃO

Síntese do Projeto: O xadrez é um esporte de ordem 
intelectual, que proporciona o desenvolvimento mental e 
social em seus praticantes, possibilitando a resolução dos 
problemas associados ao cotidiano. Entretanto, devido à 
falta de material (tabuleiros, peças e relógios) em muitas 
escolas, o xadrez é “deixado de lado”, fazendo com que estes 
educandos não tenham contato ou pratiquem este jogo. 
Dessa forma, o Projeto teve como objetivo , ensinar as regras 
do jogo, desenvolvendo a prática do xadrez e estimular o 
espírito competitivo entre os discentes, além de promover 
competições internas e externas. O projeto “Xadrez-Esporte e 
Educação na Escola” foi desenvolvido no Instituto Federal de 
Mato Grosso - campus Confresa, com alunos da instituição e 
também educandos da rede Municipal e Estadual de Ensino. 
Para a execução, eram realizados três encontros encontros 
semanais, trabalhando as principais técnicas do xadrez, 
tais como: aberturas, defesas, finalizações, movimentos 
extraordinários, lances irregulares. Além disso, os encontros 
possibilitaram aprofundar em algumas táticas de abertura, 
desenvolvimento e finalização do jogo. A realização do 
Projeto, possibilitou inserir o Xadrez na comunidade escolar 
de Confresa, pois houve alguns Campeonatos disputados no 
município e participação dos alunos de várias escolas. Dentro 
do IFMT
- campus Confresa, houve grande quantidade de alunos 
praticando a modalidade esportiva nas hora do intervalo e 
almoço, dessa forma, o projeto atende os objetivos propostos.

Palavras-chave: Educação, Esporte, Xadrez.
Depoimento: “Posso destacar que durante a realização 



532

PERSONALIDADES DAS CIÊNCIAS NATURAIS:  

do projeto, aprendi conceitos importqantes sobre regras do 
xadrez (abertura, meio jogo e finalização). Participei de 
varias competições, como: Contaud, JIFs, IFMT, campeonato 
estadual de xadrez categoria menores e municipal. Além 
disso, participar do projeto possibilitou maior interação com 
outros discentes e até mesmo com jogadores profissionais”. 
Outro estudante destacou que o xadrez “proporcionou um 
novo horizonte, na qual, possibilitou o aprimoramento 
do conhecimento e a melhor comunicação. Nesse projeto 
realizamos o encontro no colégio militar Tiradentes, com 
o intuito de ensinar as regras básicas do xadrez e intensos 
treinamentos com os alunos, para desenvolver um novo 
esporte em Confresa”.
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ENGLISH IN TUNE

Coordenadora: Maiza Helena Condé de Souza Mello 

Equipe executora: Maiza Helena Condé de Souza Mello 

Imagem(ns):
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Área do Conhecimento: Linguística Aplicada ao ensino da 
Língua Inglesa

Período de execução: 2018-2

Informações do Edital:

Síntese do Projeto: Este projeto foi destinado para o público 
adolescente (alunos dos cursos técnicos integrados do IFMT – 
Campus Confresa e alunos do Ensino Médio da comunidade 
externa) e teve como objetivo aprimorar o conhecimento da 
língua inglesa através da música. Estando a música tão presente 
nas vidas dos nossos alunos e interligada às experiências e 
emoções, decidimos utilizá-la como ferramenta de ensino a 
fim de mostrar a eles uma forma prazerosa de estudar a língua 
e incentivar a autonomia da aprendizagem. Para a realização 
do projeto, foi aberta uma turma para vinte alunos com 
encontros semanais de uma hora, e a cada semana uma música 
diferente foi estudada. As atividades propostas focaram, 
principalmente, na compreensão auditiva, na interpretação, 
no vocabulário e na pronúncia. Além disso, apesar de não ser 
o foco do projeto, a gramática foi trabalhada na medida em 
que os alunos apresentaram dúvidas. Pude observar que, no 
decorrer do projeto, os participantes foram expandindo seu 
vocabulário e melhorando a sua interpretação e pronúncia. 
Além disso, eles perceberam que podem aprender inglês de 
forma prazerosa, se divertindo, e que não dependiam de uma 
professora para isso. Há uma grande facilidade de acesso 
às músicas e suas letras na internet; o material didático, 
portanto, é abundante, o que incentiva o aluno a ter autonomia 
na aprendizagem, tornando-o mais ativo no processo, pois ele 
possui em sua casa ou em seu celular, os recursos necessários 
para aprimorar os estudos no idioma.

Palavras-chave: Língua Inglesa, Música, Aprendizagem 
Autônoma, Aprendizagem Prazerosa.
Depoimento: “Eu comecei a estudar inglês com onze anos 
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e sempre gostei de ouvir música, então quando estudava o 
idioma sempre tentava encaixar música de alguma forma, 
mesmo que apenas ouvindo sem entender muito. Então quando 
participei do English in Tune, foi algo que eu realmente gostei 
de fazer porque além do aprendizado divertido, mesclou 
literalmente minhas coisas favoritas, e com o tempo, eu 
comecei a conseguir ouvir músicas internacionais com uma 
facilidade de compreensão muito maior. E em um todo, foi 
uma experiência divertida que não foi cansativa como estudos 
costumam ser, e se houver mais oportunidades como esta no 
Campus, eu realmente ficaria feliz em participar.” (Allana 
Caroline Martins Santos, participante do projeto)
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EXTENSÃO RURAL NA IMPLANTAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E FORMAS DE 
UTILIZAÇÃO DE CANAVIAIS 

PARA ALIMENTAÇÃO BOVINA 
A AGRICULTORES FAMILIARES 

ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA 
EM CONFRESA-MT

Coordenador: Elizeu Luiz Brachtvogel 

Equipe executora: Jhemerson da Silva Lopes 

Imagem:
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Área do Conhecimento: Agronomia (Ciências Agrárias)

Período de execução: De 01/07/2018 até 31/01/2019

Informações do Edital: Edital 031/2018 - APOIO A 
EXTENSÃO 2018

Síntese do Projeto: Confresa é um município que está 
localizado na região nordeste de Mato Grosso, onde há 
aproximadamente cinco mil famílias assentadas pelo INCRA, 
que integram o Programa Nacional de Reforma Agrária 
(PNRA) e ocupam 83% da área territorial deste município. 
As atividades econômicas principais são a pecuária de corte 
e de leite, as quais sofrem com a falta de alimentos durante 
a estação seca do ano, que compreende os meses de abril a 
setembro. Isto ocasiona queda na produção de leite e diminui 
a taxa de desfrute do rebanho, o que deixa as famílias 
desamparadas e desmotivadas pela atividade rural. Tendo em 
vista os aspectos mencionados, este projeto tem como objetivo 
promover extensão rural, levando conhecimento tecnológico 
aos produtores rurais através de acompanhamento técnico, 
tendo como propósito principal a implantação, manutenção 
e orientação quanto às formas de utilização de canaviais 
para alimentação bovina no período da estação seca do ano. 
Para a execução deste projeto, serão atendidos produtores 
interessados a implantar canaviais, bem como orientar as 
formas de uso e a manutenção dos canaviais já implantados, 
através de visitas técnicas mensais.

Palavras-chave: Suplementação animal, silagem, 
bovinocultura.

Depoimento: A comunidade atendida foi do projeto 
de assentamento fartura e jacaré valente localizados no 
município de CONFRESA-MT. Os produtores se encontra 
no quilometro 32 da estrada MT:430 virando a esquerda 
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percorrendo + - 7 km chagando na casa do primeiro morado 
atendido pelo projeto que se localiza a margem esquerda da 
estrada, o próximo produtor atendido se localiza na mesma 
estrada percorrendo mais 2 Km e virando a direita. Os demais 
atendido se encontra na linha Canaã no km 5 nas margem 
esquerda da estrada. Houve demora no pagamento da taxa 
de bancada, muita chuva dificultando o preparo de solo, falta 
de mão de obra para auxiliar o plantio das mudas e conciliar 
com as atividades da faculdade.
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FORMANDO EMPREENDEDORES NO 
ENSINO MÉDIO INOVADOR (EMI) NA 

ESCOLA ESTADUAL VILA RICA-MT

Coordenador: Marcelo Silva Rodrigues

Equipe executora: Vitoria Carvalho Piagem 

Imagem(ns):
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Área do Conhecimento: Administração (Ciências Sociais 
Aplicadas)

Período de execução: 01/10/2018 a 31/03/2019

Informações do Edital: Edital Nº 31/2018 - Apoio a Extensão 

Síntese do Projeto: O presente projeto de extensão intitulado 
como: Formando Empreendedores no Ensino Médio 
Inovador(EMI) na Escola Estadual Vila Rica, visou através 
das ações de extensão do IFMT, aproximar o campus da 
comunidade externa através de suas ações. O projeto foi 
desenvolvido com os alunos do (E. M.I), do município de 
Vila Rica -MT, no sentido de trabalhar o mundo do trabalho 
e o protagonismo juvenil através do empreendedorismo. as 
atividades desenvolvidas permitiram a atuação e replicacão 
dos valores aprendidos no projeto através de ações de fomento 
à criatividade, sendo encorajados a terem autonomia e espírito 
empreendedor em parceria com empresas, incubadoras e 
aceleradoras e transformando-se em empresa ou startups, e 
envolve-se em transformações de cunho social, além de gerar 
profissionais de alta competência para o mercado cada vez 
mais carente de pessoas com perfil inovador. foram sendo 
estruturados ao longo dos anos alguns princípios norteadores, 
tais como: i) sentido do ser, ii) visão social, iii) visão da 
coletividade, iv) espírito empreendedor, v) ação dialógica, e vi) 
escologização dos saberes. O objetivo foi fomentar e ampliar o 
ecossistema empreendedor na escola, junto ao Ensino Médio 
Inovaor, por meio do eixo formativo do mundo do trabalho e 
no campo do protagonismo juvenil. O intuito foi possibilitar 
no espaço educativo meios para que as estudantes tenham 
mais oportunidades, sejam empoderados para empreender e 
se desenvolver em um local (mundo) mais justo, sustentável 
e solidário. Os resultados alcançados proporcionaram a 
contextualização com o mundo do trabalho e o protagonismo 
com atividades que despertaram o espírito empreendedor na 
busca de soluções de problemas reais.
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Palavras-chave: Empreendedorismo, ensino médio inovador, 
mundo do trabalho

Depoimento: “ A atividades desenvolvidas foram bem 
dinâmicas, seguindo as etapas propostas, chegamos a 
um modelo de negócio, foi muito importante conhecer os 
modelos de negócios apresentados pelos colegas”. (Beatriz 
Soares Correa) Discente Escola Estadual Vila Rica-MT
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TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 
DE PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA: 

TRANSFORMANDO VIDAS COM 
A ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES 

CAMPONESAS AGROECOLÓGICAS - 
AMCA DE CANABRAVA DO NORTE-MT

Coordenador(a): Polyana Rafaela Ramos

Equipe executora: Ibere Marti Moreira da Silva; Thiago 
Sousa  Santos

Área do Conhecimento: Agronomia

Período de execução: Início: 01/08/2018 | Término: 
28/02/2019

Informações do Edital: EDITAL No 31/2018 - IFMT/PROEX

Síntese do Projeto: A Associação das Mulheres Camponesas 
Agroecológicas – AMCA de Canabrava do Norte-MT surgiu 
a partir da necessidade destas desenvolverem alternativas 
para conquistarem autonomia econômica e social, uma vez 
que na maioria das propriedades a mulher desempenha 
papel de auxiliar dos companheiros, porém sem grande 
participação na tomada de decisões. O problema é que num 
sistema agroecológico principalmente em conversão (como é o 
caso da AMCA) necessita de acompanhamento e orientações 
técnicas para que não haja desistências no início e o sucesso 
da empreitada. Desta forma, respondendo à demanda da 
associação, o presente projeto tem por objetivo auxiliar e 
aperfeiçoar as técnicas de cultivo e gestão da produção das 
mesmas, estimular a participação social e econômica tornando-
as protagonistas desse processo. Para isso será realizado um 
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diagnóstico inicial de como está a produção nas propriedades 
e posteriormente acompanhamento e orientação das técnicas 
para melhoria das formas de cultivo, por meio da transferência 
de tecnologia tendo como base os princípios agroecológicos. 
Serão realizadas oficinas mensalmente abordando essas 
técnicas e acompanhamento periódico, quanto às dúvidas de 
manejo e gestão das espécies trabalhadas. Com isso espera-
se que os momentos de trocas de experiências entre a equipe 
executora e as mulheres permita otimizar os gastos para 
uma produção sustentável, com diversificação das culturas 
e aumento da lucratividade e possam ter subsídios para 
continuarem obtendo sucesso na atividade após o término do 
projeto, além de aproximar os estudantes do IFMT – Campus 
Confresa do trabalho de extensão e fortalecer os vínculos 
institucionais com a comunidade.

Palavras-chave: Agroecologia, AMCA de Canabrava do 
Norte-MT, Mulheres Protagonistas; Autonomia Econômica.
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CURSO DE CAPACITAÇÃO 
DE EMPREENDIMENTOS 

SOCIOPRODUTIVOS EM ECONOMIA 
SOLIDÁRIA E EXTENSÃO INOVADORA, 
PARA A ASSOCIAÇÃO  DAS MULHERES 

CAMPONESAS
AGROECOLÓGICAS - AMCA DE 

CANABRAVA DO NORTE

Coordenador: Polyana Rafaela Ramos

Equipe executora: Ibere Marti Moreira da Silva; Samuel 
Oliveira Santos

Área do Conhecimento: Agronomia

Período de execução: Início: 01/08/2018 | Término: 
18/02/2019

Informações do Edital: Edital No 042/2018/PROEX/IFMT 
- Programa de Extensão Teresa de Benguela

Síntese do Projeto: A Associação das Mulheres Camponesas 
Agroecológicas – AMCA de Canabrava do Norte-MT surgiu 
a partir da necessidade destas desenvolverem alternativas 
para conquistarem autonomia econômica e social, uma vez 
que na maioria das propriedades a mulher desempenha 
papel de auxiliar dos companheiros, porém sem grande 
participação na tomada de decisões. Essas agriculturas têm 
produtos agroecológicos comercializados, no entanto, tem 
dificuldades para planejar suas vendas e de empreender, 
além de não agregarem valor aos seus produtos. Desta 
forma, respondendo à demanda da associação, o presente 
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projeto tem por objetivo capacitar essas agriculturas em 
Economia Solidária e Extensão Rural Inovadora. O curso 
vai empoderar as mulheres da AMCA, possibilitando as 
associadas elaborar e executar um Plano de Negócios para 
seus produtos, através da utilização de ferramentas de análise 
de realidade, como o diagnóstico rápido participativo, que 
permite estudar o perfil do consumidor e realizar análise 
de mercado, além do planejamento e execução de ações para 
valorizar e agregar renda aos seus produtos. Com isso espera-
se que os momentos de trocas de experiências entre a equipe 
executora e as mulheres permita otimizar ampliar os canais 
de comercialização, aumento da lucratividade e possam ter 
subsídios para continuarem obtendo sucesso na atividade 
após o término do projeto, além de aproximar os estudantes 
do IFMT – Campus Confresa do trabalho de extensão e com 
a equipe da EMPAER do município, buscando fortalecer os 
vínculos institucionais com a comunidade.

Palavras-chave: Capacitação, Empreendimento, Mulheres 
Camponesas
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APRIMORAMENTO DA DIVULGAÇÃO 
CIENTÍFICA DO IFMT CAMPUS 

CONFRESA POR MEIO DO UPGRADE 
NA PLATAFORMA DE EDITORAÇÃO 

OPEN JOURNAL SYSTEMS

Coordenador: Marcelo Franco Leão

Equipe executora: Ana Claudia Tasinaffo Alves, Beatriz de 
Aquino Silva e   Gisllaynne Rayanne Borges Coelho

Imagens:
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Área do Conhecimento: Comunicação

Período de execussão: 01/09/2019 a 31/08/2020

Informações do Edital: Edital Interno CFS nº 018/2019

Síntese do Projeto: A ampla divulgação científica, por meio 
digital, é um dos principais veículos para realizar difusão de 
saberes de múltiplas áreas do conhecimento, bem como os 
conhecimentos adquiridos em pesquisas realizadas em âmbito 
local, no caso a região Araguaia-Xingu, como também a nível 
nacional e internacional. O projeto de extensão “Aprimoramento 
da divulgação científica do IFMT Campus Confresa por 
meio do upgrade na plataforma de editoração Open Journal 
Systems”, aprovado pelo Programa de Apoio Institucional à 
Extensão, do Edital Interno CFS n° 018/2019 – IFMT/PROEX, 
objetivou promover uma maior visibilidade para as revistas 
cientificas do Campos Confresa. O IFMT Campus Confresa 
tem o privilégio de portar três revistas, sendo elas: Revista 
Prática Docente (RPD), Revista PesquisAgro (RP) e a Revista 
Alembra (RA), cada uma delas com suas peculiaridades. A 
RPD foi criada em 2016 e possui 109 artigos publicados, em 
6 edições. A RP teve o seu lançamento em 2018 e contém 15 
artigos, em 3 edições. E a mais nova delas RA se iniciou em 
2019 e já publicou 11 artigos, 3 dossiês e 3 poesias, contos e 
outras palavras, em suas 3 edições (dados até a realização do 
projeto). Com o aprimoramento da Plataforma das revistas do 
IFMT Campus Confresa, foi possível popularizar a pesquisa 
científica no Ensino realizada na região. A nova plataforma 
irá contribuir para elevar o Qualis na avaliação da CAPES. 
Também auxiliou no reconhecimento das Instituições de 
Ensino Superior Nacionais e Internacionais, pois aumentou a 
procura pelos periódicos. Por fim, o projeto e sua divulgação 
estimularam a produção científica da comunidade escolar 
do IFMT, dos profissionais da educação da região Araguaia-
Xingu e demais professores de sua abrangência. O intuito 
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principal do projeto foi propiciar uma maior disponibilização 
dos trabalhos publicados, acessibilidade para todos aqueles 
que buscam periódicos com publicações próprias e com 
alta credibilidade para âmbito acadêmico. O projeto reflete 
a importância e a busca da excelência notável para cada um 
dos acadêmicos, profissionais da educação e principalmente 
para os pesquisadores.

Palavras-chave: Divulgação Científica; Periódicos; 
Publicações.

Depoimento: “As revistas do Campus Confresa são exemplos 
de trabalho em conjunto, que tem um importante papel de 
divulgar pesquisas realizadas , levando para a comunidade 
resultados que contribuem sobretudo para a Educação, de 
forma gratuita e de qualidade”. (Ana Claudia Tasinaffo Alves)
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IFMT PRESENTE!

Coordenador: Marcelo Franco Leão

Equipe executora: Ana Claudia Tasinaffo Alves, Gislane 
Aparecida Moreira Maia, Giliard Brito de Freitas e Nayara 
Vilela da Silva

Imagens:

Área do Conhecimento: Educação

Período de execução: 01/05/2019 a 30/11/2019

Informações do Edital: Edital 28/2019-RTR/PROEX - Apoio 
a Extensão

Síntese do Projeto: O presente relato de experiência tem 
a intensão de divulgar as ações desenvolvidas por meio do 
Projeto de Extensão “IFMT presente!”, que foi desenvolvido 
em três frentes de ações: Realizar palestras de divulgação 
da instituição e seus cursos, bem como a motivação sobre 
a necessidade e o diferencial que estudar pode fazer em 
suas vidas; Ofertar cursos de formação continuada para os 
professores que atuam na educação básica na região, sobre 
redação científica e a importância de divulgar as práticas que 
desenvolvem em sala de aula; e Oportunizar momentos de 
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socialização de saberes entre o IFMT e as escolas. Nos meses de 
agosto e setembro de 2019 ocorreram visitas em 20 diferentes 
localidades da Região do Araguaia Xingu, totalizando 59 
escolas. A execução desse projeto viabilizou a realização de 
palestras em algumas unidades escolares da Região Araguaia 
Xingu para motivar a continuidade dos estudos, bem como 
serviu para apresentar o IFMT Campus Confresa, seus 
cursos e projetos de envolvimento com a comunidade. Foram 
realizadas visitas nas escolas municipais e estaduais da 
região para divulgar os cursos ofertados pelo IFMT Campus 
Confresa. Em algumas delas foram realizadas rodas de 
conversa como meio de motivação aos estudantes dos anos 
finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio de diferentes 
escolas da Região Araguaia Xingu, quanto à necessidade e o 
diferencial que estudar pode fazer em suas vidas. A estimativa 
foi de ter alcançado um público entorno de 1.500 estudantes 
dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
A formação continuada de professores foi proporcionada 
a turmas de diferentes municípios: Porto Alegre do Norte, 
Santa Cruz do Xingu, Vila Rica, Confresa (campo e cidade); 
envolvendo mais de 170 profissionais da educação. Ao término 
do curso os profissionais puderam socializar suas experiências 
pedagógicas vivenciadas na escola por meio da publicação 
do e-book “A escrita científica na educação escolar”. A III 
JENPEX foi um espaço privilegiado de socialização de 
saberes que envolvam estudantes dos anos finais do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio, bem como professores que 
atuam na educação básica dos municípios da Região Araguaia 
Xingu, bem como a comunidade escolar do IFMT Campus 
Confresa. Na ocasião foram oportunizadas visitas dos 
estudantes e professores nos laboratórios e setor produtivo, 
como forma de divulgação da instituição e de seus cursos. 
Além disso, no intuito de difundir o nome da instituição e 
seus cursos na região, além de atrair novos estudantes para 
o IFMT Campus Confresa, foram realizadas visitas com as 
caravanas de estudantes e professores no campus (setor da 
produção e setor de laboratórios) para assim tornar um espaço 
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conhecido e convidativo para o acesso a formação profissional 
e a socialização das ações desenvolvidas na educação básica 
da região. A intensão das ações foi incentivar os estudantes 
da educação básica da Região Araguaia Xingu a buscarem o 
crescimento profissional por meio dos cursos ofertados pelo 
IFMT Campus Confresa.

Palavras-chave: Aproximação escola-universidade, 
Divulgação da Instituição, Formação continuada.

Depoimento: “As ações para divulgar a instituição foram 
importantes, pois é preciso aproximar e estreitar relações entre 
o IFMT e a comunidade do seu entorno. Sobre a formação 
continuada, a maioria dos professores não se sente capacitada 
para o exercício da escrita científica, o que tornou o curso 
uma ação necessária e oportuna” (Gislane Aparecida Moreira 
Maia).
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ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO 
DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS 

COMO FERRAMENTA PARA PRODUÇÃO 
COM A ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES 
CAMPONESAS AGROECOLÓGICAS - 

AMCA - DE CANABRAVA DO NORTE-MT

Coordenadora: Polyana Rafaela Ramos

Equipe executora: Thiago Sousa Santos

Área do Conhecimento: Agronomia

Período de execução: Início: 01/06/2019 | Término: 
31/12/2019

Informações do Edital: Edital 27/2019-RTR/PROEX

Síntese do Projeto: A Associação das Mulheres Camponesas 
Agroecológicas – AMCA de Canabrava do Norte-MT surgiu 
a partir da necessidade das mesmas de desenvolverem 
alternativas para conquistarem sua autonomia econômica e 
social, uma vez que na maioria das propriedades familiares, 
a mulher desempenha papel de auxiliar dos companheiros, 
porém sem grande participação na tomada de decisões 
quanto aos investimentos e acesso aos lucros. A produção 
agroecológica surge como uma grande aliada neste sentido, 
já que tem suas bases no saber feminino e é porta de entrada 
nesse processo de empoderamento e busca da mulher por 
mais espaço na gestão familiar. Porém o problema é que 
este tipo de produção principalmente quando em conversão 
necessita de acompanhamento e orientações técnicas para 
que não haja desistências no início e o sucesso da empreitada. 
Desta forma, respondendo a uma demanda da AMCA, o 
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presente projeto tem por objetivo acompanhar a implantação 
de tecnologias de produção agroecológica junto a Associação 
das Mulheres Camponesas Agroecológicas de Canabrava 
do Norte –MT, bem como estimular a participação social e 
busca pela autonomia produtiva e econômica das mesmas, 
auxiliando na orientação das técnicas para melhoria das 
formas de cultivo, por meio de tecnologias tendo como base os 
princípios agroecológicos. Para isso serão realizadas oficinas 
mensalmente abordando essas técnicas e implantadas em 3 
propriedades referência, além do acompanhamento periódico 
de cada associada que copiar o modelo utilizado, orientando 
quanto às dúvidas de manejo e gestão das espécies trabalhadas. 
Com isso, ao final do projeto espera-se que os momentos de 
trocas de experiências entre a equipe executora e as mulheres 
permita otimizar os gastos para uma produção sustentável, 
com diversificação das culturas e aumento da lucratividade 
e possam ter subsídios para continuarem obtendo sucesso 
na atividade após o término do projeto, além de aproximar 
os estudantes do IFMT – Campus Confresa do trabalho 
de extensão e fortalecer os vínculos institucionais com a 
comunidade.

Palavras-chave: Tecnologia Alternativa, Agroecologia, 
Mulher e Gestão Familiar
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XADREZ COMO FERRAMENTA LÚDICA 
NO AMBIENTE ESCOLAR

Coordenador: Devacir Vaz de Moraes

Equipe executora: Anderson Mateus Trevisan; Rodrigo 
da Silva Lopes; Jalison Caldas Correia; Rômulo Almeida de 
França; Dhimitry da Silva Luz.

Imagens:
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Área do Conhecimento: Educação (Ciências Humanas)

Período de execução: 13/05/2019 a 13/11/2019

Informações do Edital: O Edital 28/2019 - RTR/PROEX

Síntese do Projeto: O xadrez, por ser um jogo de estratégia 
e tática, não envolve o elemento sorte. A única exceção, é o 
sorteio das cores no início do jogo, já que a cor branca faz 
o primeiro movimento e teriam, em tese, uma pequena 
vantagem. Etretanto, o esporte pode contribuir com seus 
praticantes ampliando o nível de concentração e criação de 
estratégias perante a situações problemas. Este projeto teve 
como objetivo, ensinar as regras do jogo, desenvolvendo a 
prática do xadrez e estimular o espírito competitivo entre 
os discentes. Além disso, promover competições internas e 
externas, desenvolvendo nos estudante maior capacidade de 
raciocínio lógico, proporcionando melhor aprendizado em sala, 
promovendo habilidades sociais como cooperação, respeito a 
si mesmo e ao próximo, além de desenvolver a capacidade de 
lidar com frustrações nas derrotas e administrar o respeito 
nas vitórias. O Projeto foi realizado no IFMT - campus 
Confresa e estudantes da guada mirim pertencentes a Escola 
Militar Tiradentes, com quatro encontros por semana, sendo 
realizados aos domingos, segunda- feira, quarta-feira e sexta-
feira, em que foram trabalhados alguns aspectos importantes 
como: técnicas e regras do jogo em normas oficiais, o valor 
de cada peça, utilização do relógio e alguns aplicativos para 
evolução no jogo, táticas de abertura, meio jogo e finalização. 
Dessa forma, o desenvolvimento do projeto propiciou um 
crescimento mental e social do estudante, dando a eles a 
oportunidade de praticar um esporte de ordem intelectual. 
Através do Projeto Xadrez como Ferramenta Lúdica no 
Ambiente Escolar foi possivel inserir estudantes residentes do 
campus e a Guarda mirim da escola Tiradentes em esporte de 
natureza intelectual. Como resultado relevante deste projeto, 
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podemos destacar o segundo lugar nos Jogos dos Intitutos 
Federais de Mato Grossos e a quantidade de estundates que 
participavam dos encontros. Dessa forma, observamos que 
é possivel trabalhar com um esporte buscando resultado e 
associar prazer e descontração provocado na realização do 
projeto.

Palavras-chave: Ferramenta lúdica, Educação, Xadrez.

Depoimento: Contribuir para o desenvolvimento do projeto 
através de encontros e treinos realizados no atendimento 
à comunidade foi gratificante, pois incentivar a prática 
de xadrez nas escolas do municipio é fundamental para 
a universalização do esporte no municipio. Durante os 
encontros, foram ressaltados a importância da concentração, 
raciocínio lógico, atenção, memorização, tomada de decisões, 
organização e desenvolvimento de uma estratégia. Além 
disso, a nossa equipe participou do JIFMT 2020 e Campeonato 
Estadual de Xadrez categoria menores, conseguindo 
resultados satisfatório.
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ENSINO DE EMPREENDEDORISMO PARA 
ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA 

ESTADUAL SANTO ANTÔNIO DO 
FONTOURA, NA AGROVILA PÉ DE CAJU, 

NO MUNICIPIO DE CONFRESA - MT

Coordenador(a): Yuri de Oliveira Castro 

Equipe executora: Daniel Aparecido Rodrigues Crecencio; 
Josivânia Lopes Neves 

Imagem(ns): 
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Área do Conhecimento: Empreendedorismo e Adminstração 

Período de execução: Setembro de 2019 a setembro de 2020*

*Observação: Em função de uma greve ocorrida na rede 
Estadual e em sequência o surgimento da pandemia do 
Covid-19 não foi possível concluir o projeto, que se encerrou 
em abril de 2020.

Informações do Edital: Edital 018/2019
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Síntese do Projeto: O projeto trata da iniciação da educação 
empreendedora de jovens do ensino de nível fundamental 
(incluido após escrita do projeto por pedido da coordenação 
da Escola Pé de Caju e atendido pela equipe executora) e 
médio da zona rural do Município de Confrasa. O objetivo 
do projeto foi despertar a mentalidade empreendedora e fazer 
com que os jovens, muita vezes desacreditados com o próprio 
futuro, enxerguem em coisas do seu dia-a-dia oportunidades 
de negócios. A metodologia consistiu inicialmente em realizar 
palestras, dinâmicas e oficinas para despertar em cada jovem 
a criatividade, o espírito empreendedor e estreitar os laços de 
confiança com a equipe executora do projeto. Em um segundo 
momento, os jovens receberam formação teórica-conceitual 
sobre empreendedorismo. No terceiro momento, elaboraram 
planos de negócios sobre a área de negócios escolhida, que 
foram apresentados à equipe executora e aos demais alunos 
participantes do projeto. Por fim, apresentariam um protótipo 
do produto ou serviço desenvolvido a partir do plano de 
negócios  em uma feira organizada ao fim do período do 
projeto. Infelizmente, por conta de uma greve de servidores da 
Rede Estadual de Ensino e consequentemente o surgimento da 
pandemia da Covid-19 a feira de apresentação dos projetos não 
ocorreu e o projeto foi finalizado antes do prazo. No entanto, 
foi possível notar que os alunos são carentes de formação 
empreendedora e não tem visão de negócios, o que pode ser um 
risco para suas próprias vidas e para o futuro do País. Portanto, 
concluimos que faz-se extremamente necessário e urgente que 
essa deficiência seja suprida através de iniciativas que visem 
dar ao sujeito o protagonismo da sua própria vida, ajudando 
outras pessoas e a sua Nação através dos benefícios gerados 
pelo do empreendedorismo, como aumento na distribuição de 
renda, igualdade social e liberdade financeira, sempre visando 
o consumo consciente e sustetável.

Palavras-chave: empreendedorismo, business, oportuinidade 
de negócios, sustentabilidade, consumo consciente 
Depoimento: “Participar do projeto nos fez entender que 
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o perfil da juventude assistida pelo projeto, ou pelo menos 
boa parte dela, não tem ideia da capacidade que possuem de 
transoformar as suas próprias vidas e a realidade do seu País. 
Isso nos fez refletir em torno do risco que isso pode representar 
para a vida de cada um deles, que, na melhor das hipóteses 
“sonham” em pelo menos arranjar um emprego que lhes de 
a oportunidade de se alimentarem. Acreditamos que isso é 
muito pouco para melhorar uma sociedade e torna-la mais 
justa.” Equipe executora do projeto e coordenação do projeto.
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IFMT MAIS PRESENTE!

Coordenador: Gislane Aparecida Moreira Maia

Equipe executora: Marcelo Franco Leão, Ana Claudia 
Tasinaffo Alves e Nayara Vilela da Silva

Imagens:
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Área do Conhecimento: Educação

Período de execução: 01/08/2020 a 28/02/2021

Informações do Edital: Edital nº 17/2020 - Apoio à Extensão 
- Edital de Extensão

Síntese do Projeto: Nessa nova edição, o projeto de extensão 
“IFMT mais presente!” teve por objetivo divulgar o nome da 
instituição e os cursos que oferta na região do Araguaia- 
Xingu. Sendo assim, acreditou-se que as ações do projeto 
servirão como uma maneira de atrair novos estudantes para 
o IFMT Campus Confresa, além de tornar nossa instituição 
um espaço conhecido e convidativo para o acesso a formação 
profissional e a socialização das ações desenvolvidas na 
educação básica da região. Foram mais de seis meses de 
duração, período em que ocorreram ações extensionistas 
com alcance a um público de
1.000 estudantes aproximadamente, sendo eles dos anos 
finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, além de 100 
professores aproximadamente que atuam na Educação Básica 
dos municípios dessa Região. Este projeto foi desenvolvido em 
duas frentes de ações: Divulgação dos cursos ofertados pela 
instituição e visitas para motivar os estudantes concluintes 
do Ensino Fundamental e Ensino Médio a continuarem seus 
estudos, com a divulgação da instituição e de seus cursos; 
e Formação continuada para os professores da Educação 
Básica sobre redação científica e a importância de divulgar 
as práticas que desenvolvem em sala de aula. O curso “A 
Escrita Científica na Educação Escolar: da coleta de dados ao 
Artigo” foi ministrado pelos seguintes formadores: Marcelo 
Franco Leão; Kellen Cristhina Inácio Sousa; Ana Claudia 
Tasinaffo Alves; e Gislane Aparecida Moreira Maia. Essa 
formação continuada ocorreu em dois momentos: O primeiro 
foi a formação coletiva, realizada em 4 encontros online 
(via YouTube), que ocorriam em sábados alternados (um 
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a cada mês: agosto, setembro, outubro e novembro). Cada 
etapa coletiva teve entorno de 400 visualizações e os vídeos 
ficaram disponíveis para que mais interessados possam 
estar aprofundando seus estudos sobre a escrita de artigos 
científicos. Já o segundo momento foi realizado em pequenos 
grupos e consistiu na elaboração de um artigo científico para 
colocar em prática tudo aquilo que foi discutido durante as 
etapas coletivas. Todo este processo de escrita, definição do 
método, coleta de dados, análise dos resultados e redação do 
artigo foi acompanhado pelos quatro professores formadores. 
No mês de dezembro os grupos enviaram o artigo elaborado. 
Foi então proposto um último encontro de socialização 
dos textos redigidos. Na ocasião, foram mais de 30 artigos 
socializados, cada um deles contendo entre três e quatro 
autores. Nesse sentido, além de aprofundar o conhecimento 
teórico sobre  a escrita científica, mais especificamente a um 
tipo textual que é o artigo científico, a intensão foi com que as 
práticas educativas que são desenvolvidas nas escolas fossem 
registradas e socializadas. Em síntese, a presente publicação 
visou à socialização de saberes para além do momento e do 
espaço em que aconteceu esse curso de formação continuada. 
Encerramos o projeto com a espectativa de que as ações 
desenvolvidas fortaleçam a imagem institucional e ajude a 
divulgar os cursos ofertados pelo IFMT Campus Confresa.

Palavras-chave: Divulgação dos cursos, Formação de 
professores, Relação escola- universidade.

Depoimento: “Mesmo em um período conturbado com o 
isolamento social e as inúmeras atividades que os professores 
desenvolviam devido ao ensino remoto, muitos se dispuseram 
a participar e do curso por ver nele a oportunidade de aprender 
sobre a redação científica e assim poder registrar as ações que 
desenvolvem nas escolas, que não são poucas. Além disso, 
a publicação de artigos científicos oportuniza que outros 
professores possam estar adaptando e desenvolvendo em 
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suas práticas pedagógicas, sem contar que tal produção ajuda 
no currículo dos professores, tanto na seleção profissional, 
por meio da contagem de pontos, quanto na seleção de um 
Mestrado ou Doutorado”. (Marcelo Franco Leão)
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ENFRENTAMENTO DA COVID-19 PELO 
IFMT NO MUNICÍPIO DE CONFRESA: 

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA DE ÁLCOOL ANTISSÉPTICO 

E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Coordenador: Paulo Cesar Laurindo da Silva

Equipe executora: Ana Cristina Alves de Almeida, Iury 
Rodrigues de Almeida, Gabriel Tenório dos Santos, Agnaldo 
Gonçalves Borges Junior, Devacir Vaz de Moraes, Fernando 
Elias

Área do Conhecimento: Interdisciplinar (Multidisciplinar)

Período de execução: 06/04/2020 a 20/10/2020

Informações do Edital: Edital nº 47/2020 - Chamada 
Interna de Projetos para Enfrentamento ao COVID-19
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Síntese do Projeto: Transcender o ensino e a pesquisa por 
meio de ações diretas de extensão é um dos princípios que 
regem o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT). Essas 
ações nas regiões próximas aos campus do IFMT reforçam o 
papel social da instituição e estreitam a relação lato sensu com 
a sociedade. Em 2020, no ínicío da pandemia da COVID-19, o 
IFMT de forma cirurgica fomentou ações de extensão em todo 
o estado de Mato Grosso, a exemplo do edital 47/2020-PROEX, 
que buscou reduzir a proliferação da doença no estado. Este 
apoio foi especialmente importante nos municípios afastados 
e com condições mínimas de controle e promoção de saúde, 
como os da região Araguaia-Xingu, que têm apenas o 
IFMT como instituição pública de referência para o ensino, 
pesquisa e extensão em um raio de ~400 km. Na ocasião, 
professores e técnicos do IFMT-Campus Confresa – cerca. de 
1.161 km da capital Cuiabá – se mobilizaram para produzir 
e disponibilizar álcool antisséptico e informações relevantes 
da pandemia para famílias carentes em municípios da região 
Araguaia-Xingu (Figura 1). A produção foi financiada pelo 
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edital 47/2020, com o apoio do Conselho Regional de Química 
(CRQ – XVI) e do IFMT – campus Alta Floresta, e realizada 
com protocolos de biossegurança da Organização Mundial de 
Saúde. Durante o período de execução do projeto envasamos 
~6.000 litros de álcool, sendo que 60 % da produção foi 
destinada a comunidades indígenas por meio da Secretaria 
Especial de Saúde Indígena do baixo Araguaia, alcançando 
mais de 20 etnias. O restante da produção foi destinado para 
órgãos públicos (ex. polícias, escolas, etc) e secretarias de saúde 
de Confresa e municípios circunvizinhos. Além disso, folders 
com informações relevantes foram distribuídos nos centros 
comerciais para ampla divulgação dos sintomas, prevenção e 
controle da doença. Todo o processo de produção e distribuição 
seguiram protocolos do Comitê de Medidas Preventivas e 
Orientações sobre COVID-19 do IFMT (Portaria IFMT nº 
647/2020). Esta iniciativa foi crucial no combate à COVID- 
19 no estado de Mato Grosso, minimizando os impactos da 
doença na região Araguaia- Xingu com a distribuição gratuita 
de álcool antisséptico e ações de prevenção da disseminação 
do vírus entre populações vulneráveis da região Araguaia-
Xingu.

Palavras-chave: Região Araguaia-Xingu; IFMT; Pandemia; 
Extensão universitária; COVID-19. 

Depoimento: “A participação nesse projeto foi muito 
importante para mim como professor, especialmente porque 
no início da pandemia, abateu sobre mim um sentimento de 
impotência diante da enxurrada de “fake news” que recebia 
e do aumento da proliferação em nosso município. O projeto 
me oportunizou a auxiliar as instituições públicas municipais 
no combate à doença”, diz o professor Dr. Fernando Elias, que 
na época ajudou na elaboração e execução do projeto.
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        Dados dos projetos de extensão 
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ProJEToS DE ENSiNo
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HALLOWEEN FREAK NIGHT

Coordenadora: Gislane Aparecida Moreira Maia

Equipe executora: Carla Danielle Mendes, Gislane Ap 
moreira Maia e Willian Silva de Paula

Imagem(ns): Baile

Área do Conhecimento: Ensino/multidisciplinar ( 
Português/Inglês)

Período de execução: 22/10 a 01/11/2014

Informações do Edital: Projeto Voluntário
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Síntese do Projeto: O Halloween, também conhecido como 
o “Dia das Bruxas”, é comemorado no dia 31 de outubro 
de cada ano, o último dia de verão no hemisfério norte. No 
entanto, devido à influência cultural norte-americana, a festa 
se espalhou pelo mundo, inclusive no Brasil. Atualmente, o 
Halloween é uma celebração que reúne além dos costumes 
celtas, crenças cristãs levadas para a América por imigrantes 
irlandeses no começo do século XX.  Dada a indiscutível 
importância do conhecimento da língua inglesa para a 
formação do indivíduo; sabendo que esse conhecimento não 
pode acontecer desconsiderando os aspectos culturais e, visto 
que os alunos da rede pública nem sempre têm muito acesso 
ou não têm interesse em conhecer culturas estrangeiras, a 
realização de uma Festa de Halloween é de grande relevância 
para a promoção deste idioma no ambiente escolar. Assim, 
realizamos o Halloween Freak Night, com objetivo de 
desenvolver atividades que despertem o interesse do aluno 
para outras culturas, notadamente a inglesa, estimulando o 
trabalho em grupo, a prática da pesquisa, da interpretação, 
da leitura e da escrita, atos que proporcionam um maior 
conhecimento com a cultura de outros países. O projeto 
também visa promover a interação da comunidade escolar, 
desenvolvendo a sociabilidade dos alunos por meio do baile 
de Halloween, além de estimular a criatividade destes quando 
da confecção de fantasias e decoração.  O “I Halloween 
Freak Night” foi um grande sucesso, tanto para os alunos 
como para instituição, pois houve uma grande participação 
dos alunos e da comunidade em geral, consideramos que o 
aprendizado obtido foi melhor do que o esperado. Houve 
uma integração positiva entre os participantes e a ampliação 
de seu envolvimento com a cultura inglesa. Dessa forma, 
realizamos o “II Halloween Freak Night” pois serviu como 
instrumento de promoção da língua inglesa, de integração 
entre os estudantes e servidores, possibilitando também a 
construção da identidade do Campus Confresa, uma vez 
que ajudou a agregar ao processo de ensino/aprendizagem, 
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atividades lúdicas que promoveram o interesse, por parte de 
toda a comunidade, pelo ambiente educacional como espaço 
de vivência social.

Palavras-chave: Halloween, cultura, Inglês, aprendizagem

Depoimento: A Festa de Halloween nos aproximou mais 
da cultura americana, aproximou a turma, os momentos de 
descontração na confecção das fantasias ajudou muito na 
melhoria da convivência, pude perceber que a turma toda se 
mobilizou todos queriam fazer alguma coisa. Foi produtivo 
e cheio de harmonia. (Felipe, Técnico em Agropecuária - 
turma 2012)
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RODAS DE CONVERSA: UMA PROPOSTA 
DE DIÁLOGO DEMOCRÁTICO NO 

AMBIENTE EDUCACIONAL

Coordenadora: Luciana Santos da Rosa

Equipe executora: Aldemira Ferreira Da Silva, Aline Silva 
Gonçalves, Ana Cristina Wagner, Maikon Bruno Gielh e 
Simony Silva Oliveira

Área do Conhecimento: Educação

Período de execução: Novembro de 2015 a dezembro de 2016

Informações do Edital: Projeto Voluntário

Síntese do Projeto: Esta ação teve por finalidade proporcionar 
o diálogo no espaço escolar como estratégia educacional 
para a prevenção de situações de riscos e a resolução de 
conflitos internos e externos vivenciados pelos membros da 
comunidade escolar: jovens, adolescentes, adultos, pais e os 
servidores da instituição. O diálogo é a ferramenta essencial 
para a conquista do saber para a convivência e a paz. Rompe-
se com a barreira do autoritarismo, da imposição, partindo 
para a reflexão/ação alcançando as condições necessárias 
para a conquista da cidadania plena de cada envolvido no 
processo educativo.

Palavras-chave: Estratégia educacional, Reflexão, Ação.
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OFICINA DE ESTUDO DA DISCIPLINA DE 
OLERICULTURA

Coordenadora: Simony Silva Oliveira

Equipe executora: Aldemira Ferreira da Silva

Período de execução: Setembro de  2016 a abril de 2017

Informações do Edital: Projeto Voluntário 

Síntese do Projeto: As oficinas de estudo apresentam-se 
como uma proposta e estratégia de superação de dificuldade 
de aprendizagem. Após uma observação feita através do 
boletim (Q-académico) verificou-se baixo desempenho 
dos/as estudantes do 1º agropecuária A e B na disciplina 
de olericultura, a partir dessa verificação percebe-se que 
grande parte dos/das discentes apresentam dificuldades de 
aprendizagem inclusive estão com notas bem abaixo da média 
no primeiro bimestre.

Palavras-chave: Boletim, Desempenho, Estudante.
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BULLYING NÃO É LEGAL

Coordenadora: Simony Silva Oliveira

Equipe executora: Aldemira Ferreira da Silva, Aline de 
Oliveira Gonsalves, Ana Cristina Wagner, Luciana Santos da 
Rosa e maikon Bruno Giehl

Área do Conhecimento: Educação

Período de execução: Maio de 2017 a novembro de 2017

Informações do Edital: Projeto Voluntário

Síntese do Projeto: O projeto objetiva estabelecer e fortalecer 
condições para que os/as discentes constituam novas relações 
baseadas no respeito ao próximo e ao que é diverso pautado 
num compromisso mútuo. Trabalhando a socialização entre 
os/as mesmos/as visando um espaço escolar democrático e 
igualitário de forma que estas ações interventivas previnam 
as formas de violência e exclusão social. O ambiente escolar 
se configura como um organismo essencial à construção da 
cidadania do/a sujeito/a junto com a família e a comunidade. 
Desse modo, é necessário trabalhar a questão dos valores 
éticos no intuito de fomentar a tolerância às diversidades, 
considerando que vivemos num contexto que é preciso 
respeitar as diferenças sejam de âmbito religioso, político, 
econômico ou de orientação sexual entre outros. Ao 
trabalhar a importância do respeito e da tolerância estaremos 
contribuindo e subsidiando a formação de jovens voltada 
para a construção de uma sociedade mais justa, solidária, 
humana e igualitária tendo em vista que esse ambiente 
proporciona um vasto campo de aprendizagem onde é 
propício também ações de prevenção de agressões, conflito e 
violência na escola. As consequências da violência na escola, 
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principalmente o Bullying, trazem implicações severas para a 
vida dos/as discentes envolvidos/as. Por este motivo, partimos 
do pressuposto que a intervenção é fundamental. As ações e 
atividades voltadas para o combate a essas práticas de violência 
na escola perpassam a formação intelectual e cognitiva, 
abordam aspectos de caráter humano e social e contribuem 
para a formação integral. Para reafirmar a necessidade de 
combater esse fenômeno que vem se destacando devido 
ao aumento de denúncias recorrentes a coordenadoria 
pedagógica e direção das escolas, governo federal sancionou 
no dia 06 de novembro de 2015, a lei 13.185, que institui o 
Programa de Combate à intimidação sistemática (Bullying).

Palavras-chave: Bullying, violência, exclusão social.
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FORMANDO EMPREENDEDORES NA 
ERA DO CONHECIMENTO

Coordenador: Marcelo Silva Rodrigues

Equipe executora: Fernanda Guimaraes dos Santos 
(bolsista), Josiane Lopes Neves (bolsista)

Imagem(ns): 
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Área do Conhecimento: Empreendedorismo (Parecer CNE/
CEB nº 13/2010);

Período de execução: 05/06/2018 a 31/07/2018

Informações do Edital: Edital nº 024/2018/IFMT/CFS

Informações do Edital: Projeto Voluntário
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Síntese do Projeto: O projeto de ensino formando 
empreendedores na era do conhecimento, objetivou fomentar 
e ampliar o ecossistema empreendedor dentro da instituição, 
junto aos alunos dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino 
Médio (Agropecuária, Agroindústria e Comércio (PROEJA) 
e Ensino Superior (Bacharelado em Agronomia), foi possível 
desenvolver através do eixo formativo do mundo do trabalho 
e no campo do protagonismo juvenil, formando capital 
humano capacitado e desenvolvido, com uma rede forte para 
o desenvolvimento de projetos com impacto social para o 
desenvolvimento do município e estado; Integrar e disseminar 
atividades inovadoras de ponta em educação empreendedora; 
Promover ações que contribuam para formação do ser 
humano na busca da realização de seus sonhos com visão 
social; Resgatar assim a cidadania, sustentabilidade ambiental 
e redução das desigualdades sociais, os conectando às outras 
redes já sedimentadas e trazendo foco e visibilidade para o 
estado e projetos; Possibilitar no espaço educativo meios 
para que os estudantes tenham mais oportunidades, sejam 
empoderados para empreender e se desenvolver em um 
local (mundo) mais justo, sustentável e solidário. Com o 
desenvolvimento desse projeto foi possível despertar nos 
participantes o espírito empreendedor e a sua importância 
para melhoria da qualidade de vida da sociedade, assim como 
meio de geração de renda, promover o desenvolvimento da 
cidade de Confresa-MT e região. As atividades propostas nesse 
projeto foram de encontro com a missão do IFMT que é educar 
para vida e para o trabalho e, ao mesmo tempo, trabalhar a 
interdisciplinaridade como ferramenta de construção do 
conhecimento, contribuindo para a formação integral dos 
estudantes da instituição. A metodologia utilizada foi através 
de oficinas, trabalhos em grupos e dinâmicas, através de 
encontros presenciais, sendo a realização de cada etapa em 
no mínimo um encontro presencial e desenvolvimento de 
atividades à distância, no sentido de promover práticas 
empreendedoras gamificadas, vivências, pesquisas de 
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validação (dentro ou fora da instituição). Os resultados 
alcançados permitiram propiciar um ambiente favorável 
para que os discentes tenham a possibilidade de desenvolver 
as seguintes competências: ✓ Conhecer as características do 
comportamento empreendedor e identificá-las em si e nos 
empreendedores de seu convívio; ✓ Compreender aspectos 
essenciais para se desenvolver no mundo do trabalho; ✓ 
Conhecer instrumentos de planejamento que podem ser 
aplicados na vida pessoal e profissional; Predispor-se a refletir 
e desenvolver características empreendedoras; ✓ Aplicar os 
instrumentos de planejamento com vistas a obter sucesso 
tanto na vida profissional quanto em seu crescimento pessoal.

Palavras-chave: Empreendedorismo, impacto social, mundo 
do trabalho

Depoimento: “ O curso foi muito importante para minha 
formação, pois permitiu conhecer algumas ferramentas que 
são usadas na elaboração de projetos, sejam eles de cunho 
empresarial ou social, seguindo as etapas propostas no 
projeto de ensino, ficou claro que o empreendedorismo é um 
processo com etapas detalhadas e bem definidas.
(Vittória Carvalho de Bastos Silva) Egressa do Curso Técnico 
em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio
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EXPERIMENTAÇÃO EM 
MICROBIOLOGIA

Coordenador: Pedro Martins Sousa

Equipe executora: Edileuza Maria da Silva, Pedro Henrique 
Ribeiro de Abreu, Alan Soares Nascimento e Janecleia Soares 
de Aragão.

Área do Conhecimento: Educação

Período de execução:  Dezembro de 2018 a julho de 2019

Informações do Edital: Edital nº 024/2018/IFMT/CFS

Síntese do Projeto: A presente proposta teve como objetivo 
desenvolver práticas experimentais de microbiologia com 
turmas de Agronomia e Licenciatura em Biologia, do IFMT 
Campus Confresa. Pretende-se elaborar, executar e validar 
propostas de trabalhos experimentais relacionadas a conteúdos 
básicos de microbiologia, que constam nas ementas das 
disciplinas dos dois cursos. As atividades foram desenvolvidas 
nos laboratórios de Microbiologia, Química e de Solos e em 
casa de vegetação. Foi adotada a metodologia investigativa, 
em que os estudantes (em grupos de até cinco pessoas) foram 
estimulados à experimentação, construção e reconstrução 
de conhecimentos, para que os conteúdos de microbiologia 
sejam aprendidos por meio da prática. Foi realizado um 
estudo bibliográfico relacionado à ao desenvolvimento de 
experimentos e práticas em microbiologia, com foco em cultivo 
de plantas com microrganismos, avaliação microbiológica 
de água de consumo doméstico e esterilização de solo com 
métodos alternativos. Espera-se que os estudantes bolsistas 
e os participantes, percebam a importância dos micro-
organismos e que aprendam significativamente os conceitos 
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básicos relacionados à microbiologia. Redação de trabalhos de 
ensino contendo os resultados das práticas em microbiologia, 
enfatizando a contribuição na aprendizagem dos alunos, para 
publicação, em eventos do IFMT. Ao final será realizado um 
seminário de práticas em microbiologia para socialização dos 
resultados.

Palavras-chave: Ensino, Experimentação, Práticas de 
laboratório.
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DANÇANDO COM A DIVERSIDADE

Coordenadora: Tamara Suellen Dudeck

Equipe executora: Dheiniffer Meirele Jesus Souza, Tamara 
Suellen Dudeck e Thiago Francisco dos Santos 

Imagem(ns): 

Área do Conhecimento: Educação Física
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Período de execução: Agosto de 2019 a agosto de 2020

Informações do Edital: 020/2019/IFMT/CFS- COM 
CHAMADO 2019/2020

Síntese do Projeto: Considerando a Educação Física como 
uma área do conhecimento que busca dar significado às 
práticas corporais produzidas e reproduzidas dentro da escola 
e considerando, ainda, a cultura corporal de movimento como 
objeto de estudos dessa área, verifica-se na dança a possibilidade 
de um trabalho que integra essas proposições. A dança, presente 
nas civilizações mais remotas da humanidade com as mais 
diferentes finalidades, é considerada uma manifestação cultural 
a partir das formações simbólicas de cada sociedade, numa 
relação dialética entre esta, o homem e a cultura que manifesta 
a expressividade humana produzida e reproduzida conforme 
o contexto, crenças, valores e características de cada grupo 
social. Observando essa manifestação corporal nos diferentes 
períodos históricos, fica clara sua relação com a organização 
social, o comportamento, o desenvolvimento socioeconômico 
e a cultura que se apresentam nesses distintos momentos, 
tendo em vista que a dança é uma forma de expressão, de 
comunicação. O projeto teve como objetivo criar um grupo 
de dança para a comunidade interna do IFMT – campus 
Confresa e proporcionar, além de uma atividade de lazer, o 
convívio saudável entre os alunos a partir da arte, oferecendo 
uma oportunidade de desconstruir estigmas, estereótipos e 
preconceitos corporais relacionados à estética e ao gênero, bem 
como à cultura. A metodologia do projeto foi organizada em 
quatro etapas: (1) elaboração de um cronograma; (2) definição 
de estilos de dança e temáticas abordadas; (3) montagem 
de coreografias e (4) apresentações em eventos artísticos da 
instituição e externos também. Alguns dos referencias teóricos 
utilizados para a elaboração do projeto foram os seguintes: 
Garaudy (1980), Neira (2018), Neira e Nunes (2008), Sborquia 
(2002). No decorrer das atividades, foi possível observar a 
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interação entre os participantes, o despertar para uma prática 
corporal tão estigmatizada pela sociedade, a discussão sobre 
temáticas como gênero, representatividade feminina, violência 
contra mulher, padrões de beleza estabelecidos socialmente 
entre os alunos que constituíam o grupo e demais alunos da 
escola, além do contato com outros tipos de artes através da 
participação e eventos. Dessa forma, entende-se que os objetivos 
estabelecidos inicialmente foram alcançados contribuindo para 
a formação humana dos alunos e espera-se que outros projetos 
deste cunho sejam desenvolvidos e oferecidos à comunidade 
interna do campus Confresa.

Palavras-chave: Educação Física, Dança, Diversidade.

Depoimento: Participar do grupo de dança do IFMT- 
Campus Confresa com certeza foi uma experiência incrível 
e transformadora. Começar uma nova linguagem artística 
ajudou a escolher ainda mais as artes como futura profissão. 
Além de dançarino, ajudava passando as coreografias, algo que 
era bastante desafiador e ao mesmo tempo enriquecedor. Todo 
cansaço, o desânimo de muitos ensaios, a falta de um lugar 
adequado e os desafios que surgem por sermos dançarinos 
amadores ajudou ainda mais no crescimento do grupo como 
como dançarinos e também a serem seres humanos mais 
resilientes e com empatia sabendo lidar as diferenças que 
existiam alí. Cada frio na barriga, cada apresentação, cada 
aplauso fez valer todas as horas ensaiando. Nosso grupo se 
tornou uma unidade muito forte e que soube representar muito 
o campus Confresa em todos os eventos artísticos que eram 
oferecidos.  Ter alguém que segurasse a nossa mão como a 
professora Tamara segurou foi uma das motivações que nos fez 
continuar, pois ter uma base de que alguém estava ali por nós 
fazia toda a diferença. Fazer parte desse projeto foi algo lindo e 
que ele continue assim que tudo isso passar ajudando cada vez 
mais pessoas a se descobrirem em tantas possibilidades que a 
dança é capaz de trazer. Talmo Aquiles Lacerda Araujo
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DO LER AO ESCREVER: UMA PROPOSTA 
DA PRODUÇÃO DA LEITURA E DA 
ESCRITA EM DIVERSOS GÊNEROS 

Coordenador: Valteson Cleiton Pereira

Equipe executora: Valteson Cleiton Pereira, Walida Neves 
dos Santos Arruda (bolsista) e Yasmin Taube dos Santos 
(bolsista)

Imagem(ns): 
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Área do Conhecimento: Linguística, Letras e Arte

Período de execução: de agosto 2019 a março de 2020

Informações do Edital: 020/2019/IFMT/CFS- COM 
CHAMADO 2019/2020

Síntese do Projeto: Este projeto de ensino teve a finalidade de 
trabalhar as práticas de leitura e produção textual através dos 
gêneros textuais. Considerando que os alunos do 1º ano vêm 
do Ensino fundamental com uma defasagem na aquisição 
e utilização da Língua Portuguesa e que esses resultados se 
estendem no ensino/aprendizagem do Ensino Médio, por 
isso, faz-se necessário uma ação enriquecida que propicie uma 
maneira diferenciada e agradável para atingir uma formação 
de leitores aptos a desenvolver o campo interpretativo e 
também de produção em diversos gêneros. Sendo assim, 
objetivou-se em desenvolver habilidades no processo de 
aprendizagem de leitura e escrita em diversos gêneros com 
ênfase nos textos argumentativos. O projeto contou com 
alunos dos primeiros anos dos cursos técnicos - Agroindústria 
e Agropecuária, com aulas de 2 horas, aplicadas de 15 em 
15 dias. Foi elaborado em duas etapas: primeira se refere às 
práticas de leitura e compreensão dos diversos tipos de textos 
em suas diversas estruturas, na linguagem verbal e não verbal, 
aprimorando dessa forma, a interpretação do educando para 
o entendimento dos diversos tipos de estrutura que os textos 
se concretizam. Já a segunda etapa é a parte de estudo de 
produção textual, que tem como princípio o desenvolvimento 
de texto e sua textualidade, objetivando assim, estruturar 
produtores textuais em diversos gêneros de forma concisa e 
crítica, uma vez que esse aluno terá conhecimento plausível 
dos elementos textuais, semântico e pragmático que envolve 
o processo de produção textual. Portanto, diante de todo o 
cenário pandêmico não foi possível desenvolver a segunda 
parte do projeto, resumindo este trabalho somente na prática 
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de leitura e interpretação textual. Mesmo assim, tivemos 
resultados satisfatórios da parte desenvolvida, pois os alunos 
conseguiram melhorar os seus desempenhos no campo 
interpretativo e familiarizar, através da leitura, com vários 
gêneros que circulam nas diversificadas esferas sociais.   

Palavras-chave: Leitura; Produção Textual; Gêneros Textuais.

Depoimento: “ O projeto nos ajudou muito a desenvolver 
nossa capacidade de ler e interpretar e ficou muito legal a 
forma de como era apresentada as atividades.”
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SOCIABILIDADE A PARTIR DO ESPORTE: 
POSSIBILIDADES DE INTERAÇÃO 

SOCIAL E A PRÁTICA DO VOLEIBOL

Coordenador: Washington Amaral Ferreira 

Equipe executora: Tamara Suellen Dudeck, Igor Ribeiro 
Lima, Lougas Alexandre Silva Marques, Luiz Henrique 
Bertunes de Oliveira, Marcos Morais Barros da Silva.

Imagens: 
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Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Linguagens

Período de execução: Setembro/2019 – Março/2020

Informações do Edital: 020/2019/IFMT/CFS- COM 
CHAMADO 2019/2020

Síntese do Projeto: A prática esportiva é uma das atividades 
essenciais para o desenvolvimento do ser humano. Assim como 
as artes, a ciência, a religião e o trabalho, o esporte se configura 
como um aspecto para a integração social. O encontro com o 
outro, mediado por regras, técnicas, equipamentos e espaços, 
produz uma reunião social que torna viva a sociabilidade e os 
sentimentos de cooperação, principalmente quando se trata 
de esportes coletivos. Em um contexto de sedentarização e 
distanciamento, espera-se que os jovens estejam engajados em 
atividades que promovam bem-estar físico e social, fazendo 
com que habilidades comunitárias sejam desenvolvidas, 
além do cuidado com o corpo e a mente. A escola exerce um 
papel fundamental na promoção da sociabilidade e da prática 
esportiva. O projeto de ensino teve como objetivo promover 
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entre os alunos oportunidades de interação além da sala de 
aula com a prática regular e sistematizada do voleibol. Além 
disso, o projeto propôs integrar estudantes de séries, turmas 
e cursos diferentes, oportunizar possibilidades de conhecer 
e aprender regras, técnicas e táticas do voleibol moderno, 
desenvolver sentimentos comunitários e de trabalho em equipe 
e criar uma identidade e satisfação em representar o campus 
em competições e eventos esportivos. As atividades foram 
desenvolvidas em forma de encontros e treinamentos a partir 
de dois tipos de atividades: (1) iniciação com alunos menos 
experientes, quando foram trabalhados os fundamentos 
básicos e (2) treinamentos com as equipes para as competições 
escolares. A ideia não foi segregar, mas desenvolver o trabalho 
de acordo com a familiaridade e experiência de cada um. Os 
encontros com os iniciantes aconteceram em dois dias devido 
ao número de participantes e à possibilidade dos estudantes 
do município de Porto Alegre do Norte participarem. Na 
segunda-feira (17h30 – 18h30) participavam os estudantes 
residentes e os meninos que moravam na cidade de Confresa. 
Na quarta-feira (15h00 – 16h00) participavam os estudantes 
de Porto Alegre do Norte e as meninas que moravam na 
cidade de Confresa. Os treinos com a equipe masculina 
aconteceram na quarta-feira (16h00 – 17h30) e na sexta-feira 
(16h00 – 17h00). Participavam em torno de 70 estudantes 
de forma sistemática. A iniciação e os treinos aconteceram 
na quadra poliesportiva da instituição. As atividades foram 
compostas por acolhimento, alongamentos, treinos físicos, 
treinos de fundamentos, treinos táticos, simulações de jogo 
e jogos. Houve a exigência que os participantes estivessem 
sempre trajados e calçados de forma apropriada à prática 
esportiva a fim de evitar danos à sua integridade física. Com 
a execução desse trabalho, observou-se que os estudantes 
desenvolveram algumas habilidades práticas do voleibol, 
além das habilidades sociais de interação. O aprendizado e 
as experiências superaram o imediatismo da competição com 
objetivo apenas da disputa. Entre os participantes das equipes 



593

PRECURSORAS, MODERNAS E CONTEMPORÂNEAS

do campus foi desenvolvida uma identidade de equipe, além 
do orgulho em representar a escola. 

Palavras-chave: sociabilidade, interação, voleibol.

Depoimento: “Eu participei do projeto no começo de 2020, 
quando ainda estávamos tendo aula presencial. Foi neste 
projeto que eu pela primeira vez fiz exercícios corretamente, 
adquiri mais apreço pelo voleibol, aprendi que praticar 
esporte não faz só bem para o corpo mas também para a 
mente. Apesar do curto tempo, passei bons momentos com os 
colegas neste projeto que levarei para a vida.” (Millena Barros 
de Castro, 3º Agroindústria A)
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DE OLHO NA MATEMÁTICA: NOÇÕES 
BÁSICAS PARA DIFICULDADES 

SIMILARES NO IFMT/CONFRESA

Coordenador: Gabriel Tenorio Dos Santos

Equipe executora: Gabriel Tenorio dos Santos, Tadylla 
Alessandra Brandão da Silva (Bolsista) e Maicon Fogaça da 
Silva (Bolsista)            

Área do Conhecimento: Educação

Período de execução:  Setembro de 2019 a agosto de 2020

Informações do Edital: 020/2019/IFMT/CFS- COM 
CHAMADO 2019/2020

Síntese do Projeto: Este projeto propõe essencialmente 
desenvolver noções básicas em matemática aos alunos do 
ensino médio subsequente, integrado e licenciaturas, cursos 
compostos em sua maioria de jovens e adultos, por apresentarem 
dificuldades que comprometem o rendimento em matemática 
em seus respectivos cursos. Embora tenham passado pelo 
processo de escolarização, esses sujeitos apresentam defasagem 
em conhecimentos essenciais da matemática. Nesse sentido, 
a proposta é pensar em práticas didático-pedagógicas 
direcionadas a essas deficiências, junto aos discentes e docentes 
colaboradores. Por meio de aulas expositivas, jogos matemáticos 
e estratégias diversificadas, busca-se contribuir na formação, 
bem como fortalecer a política de permanência e êxito do IFMT, 
fundamentada no reconhecimento das singularidades a partir 
das histórias de vida e capacidades para que a aprendizagem se 
torne significativa. 

Palavras-chave: Noções Básicas, Defasagem, Matemática.
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RADIOIF: APERFEIÇOANDO A 
ORALIDADE E O ENTRETENIMENTO 

ENTRE OS ESDUDANTES

Coordenador: Claudiney de Freitas Marinho 

Equipe executora: Celia Ferreira de Sousa 
Bolsistas:          Laysson Alves Ribeiro
                         Marcos Morais Barros da Silva 
Voluntários:    Lougas Alexandre Silva Marques
                     João Vitor Fernandes de Oliveira 
                         Yasmim Souza Guedes
                         Jaqueline Cavalcante Adorno
                         Samara Godoy Santiago
                         Suzana Neves da Silveira
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Área do Conhecimento: Interdisciplinar 

Período de execução: 08/2019 – 07/2020

Informações do Edital: 020/2019/IFMT/CFS- COM 
CHAMADO 2019/2020

Síntese do Projeto: O projeto “RadioIf: aperfeiçoando a 
oralidade e o entretenimento entre os estudantes” versou sobre 
possibilidade de integração de componentes curriculares 
que fazem parte do processo de formação dos estudantes 
do IFMT – Campus Confresa através de momentos de 
entretenimentos, lazer e, de convivência coletiva. Mesmo 
não tendo um ambiente físico específico a concretude deste 
projeto, ainda que em espaços abertos, propôs aos estudantes 
colaboradores e toda comunidade acadêmica ferramentas 
de aprendizagem, de organização do trabalho em equipe, 
da desenvoltura individual, da ruptura comportamental 
de timidez, de compromissos e responsabilidades, além de 
serem apresentadores de seu próprio protagonismo. Para isso 
foi preciso pensar em uma programação diária, semanal e 
mensal em que a rádio escolar representasse a totalidade dos 
envolvidos na escola e contribuísse para o pleno exercício 
da cidadania, da valorização de aspectos culturais, micro e 
macrorregional. A programação pretendida preferenciou 
utilizar os horários de intervalos para o desenvolvimento 
das ações da rádio, realizando atividades de acolhida a partir 
da utilização de mensagens, frases, pensamentos, poemas e 
músicas. As músicas pré-selecionadas, além de contemplar 
diversos ritmos, foram executadas visando a difusão de 
culturas, além de entretenimento à comunidade escolar. 
O objetivo central deste projeto consistiu em implantar a 
rádio no âmbito do IFMT – Campus Confresa e, promover a 
formação de repórteres aprendizes (discentes do Ensino Médio 
dos cursos Técnico profissionalizante do IFMT – Campus 
Confresa) para que melhorasse a comunicação em linguagem 
inter discente mais compreensível sobre pautas ligadas à 
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cultura, saúde, educação, lazer e política, evidenciando através 
de programas e sessões elaborados e apresentados em caráter 
de interdisciplinaridade inerentes. Tais constatações somente 
seriam alcançadas pela experimentação, pelo desenvolvimento 
de canais de entretenimento, pelo desenvolvimento de 
habilidades comunicacionais, pelo processo de socialização 
e, pela clareza e exposição de pensamentos. Os pressupostos 
metodológicos para o desenvolvimento desta pesquisa 
consistiram na elaboração de programas/colunas/sessões 
temáticas. O cronograma organizacional foi elaborado a 
partir da divisão de Grupos de Trabalho (GTs) com assuntos 
e temáticas distintas como noticiários e comunicados de 
diferentes setores do nosso Campus. O reflexo da execução 
desse projeto para todos os envolvidos direto e indiretamente 
consistiram na sensibilização, valorização e respeito a 
comunidade escolar interna e externa local. Portanto, 
este projeto integrou percentualmente nossa comunidade 
escolar, promoveu a interdisciplinaridade e entretenimento, 
sensibilizou o desenvolvimento interpessoal, disseminou 
resultados acadêmicos, de ensino, pesquisa e extensão da 
nossa comunidade acadêmica, possibilitou reflexão sobre 
os valores humanos, cívicos, éticos e morais e, divulgou de 
forma concomitante ao seu funcionamento os resultados 
obtidos com este projeto.

Palavras-chave: Rádio informação, Rádio comunicação, 
Entretenimento. 

Depoimento: “O projeto rádioIF,  promoveu um intervalo 
mais dinâmico, auxiliando com as interações entre turmas 
e principalmente para os novos alunos. E nos proporcionou 
a participar de campanhas e viver bons momentos”. “Uniu 
os discentes aos demais, integrando a cultura musical no 
ambiente, onde o aluno possa se sentir a vontade. Trazendo 
grandes momentos de alegria para todos nós”. Lougas 
Alexandre Silva Marques e João Vitor Fernandes de Oliveira.
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CONVERSATION CLUB 
(Projeto de Extensão em 2018-2 e de Ensino em 2020-1)

Coordenador: Maiza Helena Condé de Souza Mello

Equipe executora: Coordenadora em ambos os semestres 
em que este projeto foi oferecido: Maiza Helena Condé de 
Souza Mello. No semestre 2021-1, a coordenadora contou 
com o auxílio de Mayara Karolinny Tenório e Yasmin Taube 
dos Santos, alunas do Curso Superior de Agronomia e do 
Técnico em Agroindústria, respectivamente, que aceitaram ser 
bolsistas voluntárias do projeto.

Imagem(ns): 



599

PRECURSORAS, MODERNAS E CONTEMPORÂNEAS

Área do Conhecimento: Linguística Aplicada ao ensino da 
Língua Inglesa

Período de execução: Em 2018-2 foi ofertado como Projeto de 
Extensão (no formato presencial) e em 2020-1, como Projeto 
de Ensino (primeiramente presencial e depois online, devido à 
pandemia de COVID-19).

Informações do Edital: Projeto Voluntário
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Síntese do Projeto: Este projeto foi desenvolvido pensando no 
público que já possui um conhecimento da língua inglesa de 
intermediário a avançado, uma vez que o objetivo do mesmo 
é praticar a habilidade oral da língua. Ele foi ofertado para 
alunos e servidores do IFMT – Campus Confresa bem como 
para alunos e servidores das demais escolas de Confresa. Por 
ser uma língua de importância muito relevante no mundo 
atual, acreditamos que seja de fundamental importância 
oferecer meios e oportunidades para aqueles que querem 
praticar a habilidade oral da língua inglesa, uma vez que são 
poucas as ocasiões em que se pode adquirir fluência fora da 
sala de aula. Para a realização do projeto, a cada semestre foi 
aberta uma turma para vinte alunos com encontros semanais 
de uma hora e dez minutos. Em cada encontro era abordado 
um tópico diferente e todas as discussões eram realizadas 
somente em inglês. Os alunos foram levados a refletir e discutir 
sobre o assunto, e depois encorajados a expor sua opinião para 
toda a sala, levando-os, assim, a exercer o pensamento crítico 
e, consequentemente, desenvolver a fala na língua alvo. Ao 
comparar a desenvoltura dos alunos do início do semestre 
com o final, ficava nítido o quanto progrediram. Houve 
melhora significativa na compreensão auditiva e expansão 
de vocabulário. Além disso, percebi que eles se sentiram 
mais confiantes para se expressar na língua inglesa, o que é 
fundamental para adquirir uma boa fluência.

Palavras-chave: Língua Inglesa, Conversação, Fluência.

Depoimento:  “Para mim, que sou docente e também formada 
na área de inglês, o projeto significou a oportunidade de 
retomar o contato com a língua inglesa de uma forma especial, 
pois a partir de um momento diferente de convivência com 
os alunos do câmpus, fora da sala de aula. Além disso, foi 
maravilhoso pelo cuidado na preparação e na condução, 
de modo que os alunos se sentissem à vontade para falar e 
vivenciassem situações de comunicação oral próximas às da 
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realidade, o que imagino ser difícil fazer dentro da reduzida 
carga horária da disciplina. Valeu demais! Seria muito legal se 
todo câmpus tivesse algo parecido.” (Professora Dra. Ana Paula 
Garcia, participante do projeto em 2018-2). “Considero a minha 
participação no projeto, mesmo que breve, muito proveitosa. 
Isto porque foi uma oportunidade que tive para aprimorar o 
inglês de uma forma bem didática, gratuita e de qualidade. Além 
disso, a continuação do curso durante a pandemia também foi 
muito útil para a redução da ansiedade e impotências diante 
da quarentena imposta pela doença”. (Professsor Dr. Fernando 
Elias da Silva, participante do projeto em 2020-1)
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