
Título do Projeto Extensionista Campus Resumo

1 Oficinas de cidadania para mulheres Andreia Nunes de Castro PDL
Oficinas de cidadania na área de Secretariado para mulheres da 

Favela da BR 070.

2 Industrializando esperança Dayana Luiza Schwerz CNP

Capacitar mulheres do projeto "Mulher Esperança" (projeto da 

Pastoral da Criança para famílias desabrigadas pelo alagamento) 

em industrialização de alimentos com ênfase em boas práticas de 

fabricação.

3

Capacitação para mulheres inspiradoras: 

utilização e manuseio cotidiano de 

agrotóxicos e afins no ambiente 

doméstico

Gheysa Maria Pereira Lima 

Eickhoff
SRS

Capacitação em forma de oficinas com total de 100 horas para 

mulheres em situação provisória ou permanente de alto risco social 

na temática de agrotóxicos no ambiente doméstico.

4
Formação para catadoras de latinha do 

município de Jaciara

Joir Benedito Proença de 

Amorim
SVC

Curso de 160 horas para mulheres catadoras de resíduos sólidos de 

Jaciara.

5
Empoderamento feminino - uma 

ferramenta para o resgate da cidadania
Karla Reuter dos Reis CNP

Capacitar mulheres beneficiárias do Bolsa Família moradoras de 

bairro popular em CNP com base na demanda apresentada pelo 

SINE (Sistema Nacional de Empregos).

6
Geração de Renda, Tecnologia e 

Valorização do Trabalho Feminino

Kléberson Pierre Cardoso de 

Jesus
VGD

Curso de 160 horas  "Inclusão  Digital,  Tecnologia e Valorização 

do Trabalho Feminino" para mulheres da Associação  de  Catadores  

de  Resíduos  Sólidos  do  Município  de  Várzea Grande.

7 Mulher catadora: olhar transformador
Maria Cleunice Fantinati da 

Silva
TGA

Curso de alfabetização e lingua portuguesa básica (e outras 

oficinas) para mulheres da COOPERTAN (Cooperativa de 

Produção de Materiais Recicláveis).

8 Mulheres na Construção Civil
Mariane B. Lima Moraes B. 

Campos
VGD

Curso de 160 horas para 40 mulheres, que residem nos bairros em 

torno do IFMT VGD, indicadas pelos Assistentes Sociais do CRAS 

da região, para atuarem no mercado de trabalho da construção civil, 

mais especificamente nas funções de azulejistas e pintor de parede.
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9

Caminho das borboleta: orientação 

profissional e desenvolvimento de 

competências.

Marisol Martins Vincensi 

Massaroli
CNP

Treinamento comportamental de orientação profissional e 

desenvolvimento de competências com mulheres alunas do EJA e 

3º ano do Ensino Médio da Escola Padre Arlindo.

10

Curso de qualificação para mulheres em 

vulnerabilidade: lutando em defesa da 

vida, cidadania e igualdade de 

oportunidade

Mileide Terres de Oliveira JNA
Curso sobre temas sociais para mulheres me vulnerabilidade 

financeira, visando a geração de renda.

11

Capacitação de mulheres em situação de 

vulnerabilidade social em fabricação 

artesanal de produtos de limpeza e 

higiene pessoal incluindo planejamento, 

produção, técnicas e aplicações do 

empreendedorismo na venda dos 

produtos fabricados

Rosenilde Garcia dos Santos 

Gregório
LRV

Curso de fabricação artesanal de produtos de limpeza e higiene 

pessoal para mulheres indicadas pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social.

12

Artesanato em madeira: reconhecendo 

saberes e criando novas perspectivas por 

meio da arte

Silvia Mara Davies SRS
Curso de técnicas de pintura em madeira para mulheres ligadas ao 

CRAS São Domingos.


