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Apresentação 

O PROJETO INTEGRADOR é uma atividade acadêmica que constitui o eixo condutor dos projetos 

pedagógicos dos cursos de graduação da FACULDADE ÁGORA, do município de Campo Novo do 

Parecis – MT.  

A cada período letivo, os acadêmicos são estimulados a integrar conhecimentos e a desenvolver 

competências inerentes ao campo profissional e/ou social, a partir do contato com situações reais.  

Nesse ano de 2021, continuamos com os cuidados acerca da transmissão da Covid-19, e com o uso 

de novas ferramentas tecnológicas que continuam possibilitando as parcerias entre outras 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. Contudo, muitas atividades presenciais já começaram a ser 

retomadas e isso enriquece ainda mais o Projeto Integrador. 

Seguimos com o foco em inovação tecnológica e a liberdade de criação de nossa equipe pedagógica, 

acadêmicos e instituições parceiras: 

1. Faculdade do Noroeste de Mato Grosso, localizada em Juína – MT  

2. Faculdade do Vale do Juruena, localizada em Juína - MT 

3. Faculdade do Norte de Mato Grosso, localizada em Guarantã do Norte – MT 

4. FACULDADE ÁGORA, localizada em Campo Novo do Parecis - MT 

Essa integração vai ao encontro dos objetivos do PROJETO INTEGRADOR. 

Na busca de soluções para os problemas identificados, os acadêmicos trabalham com materiais 

alternativos e vivenciam desafios coletivos, o que gera possibilidades de experimentação de novas 

técnicas e busca pela inovação. 

Assim, o PROJETO INTEGRADOR se insere em um contexto educacional sintonizado com o seu 

tempo, pois a complexidade crescente do mundo globalizado tem demandado o desenvolvimento de 

capacidades humanas, como pensar, sentir e agir, num espectro cada vez mais amplo e profundo.  

Nesse sentido, o processo de formação dos nossos acadêmicos, baseado no PROJETO 

INTEGRADOR, visa atender às demandas da sociedade por profissionais competentes em todos os 

aspectos: técnico, afetivo e social, contribuindo ativamente no desenvolvimento de diversos campos 

sociais. 

No entanto, melhor do que falar, é MOSTRAR.  

Se prepare, pois nas próximas páginas você entrará fundo na imensidão dos conteúdos produzidos 

pelos acadêmicos e seus orientadores nesta edição especial do PROJETO INTEGRADOR. 

 

 

Vamos lá?? 
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A proposta deste projeto envolveu a criação de uma cartilha com informações sobre Saúde 

Coletiva que interessam à toda a população 

Saiba mais clicando aqui clicando aqui clicando aqui   

 

 

 

 

Artigo elaborado para verificar o índice de crescimento de Microempreendedores Individuais 

durante a Pandemia da Covid-19 

Saiba mais clicando aqui. 

 

 

 

 

Cartilha com o objetivo de evidenciar os benefícios do cultivo de plantas medicinais para a saúde 

mental do paciente. 

Saiba mais clicando aqui. 

 

 

 

 

E-book elabora para discutir sobre uma temática muito importante na vida de todas as pessoas. 

Saiba mais clicando aqui. 

 

 

 

 

O projeto consistiu na confecção de cartilhas informativas sobre as várias formas de lidar com a 

dificuldade de aprendizagem. 

Saiba mais: Cartilha 1 Cartilha 2 Cartilha 3  

 

 

 

Artigo: Crescimento do MEI durante a pandemia – Profª Antonielle Pagnussat 

Cartilha Dificuldade de Aprendizagem – Prof. Claudio Silveira Maia 

Cartilha: Saúde Coletiva - Prof. Bruno Andrade Costa 

E-book: Analfabetismo Total e Funcional – Prof. Claudio Silveira Maia 

Cartilha: Cultivo de Plantas Medicinais – Prof. Bruno Andrade Costa 

https://drive.google.com/file/d/1XjEJDhCMSH4DUc5K3GsjHvbZvhxSHuk5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Z7ni1_s_6npRnPnQGrRMP0qNxlnjY5s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zGUU2pZvo1e62key1-rkw7Q34682U6YS/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1RQQ1fklfZ_qV5JeP1rf0ATSpqGFo04f2/edit?usp=sharing&ouid=118258199210144281992&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1Qo6_yxXIVXPZ7gRIHDgbQ9jiS9AW9mlV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PhvLtjMHs8OXgU3lqUDtgwqAy7FSOzzM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19QC5vwuY3eDkWMwMN7_uvhEi8YVb-4Cn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Izj-fr5ihJLGvaXfb2mroJvJZI9-hocX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-sK-LZaa2VAhcNytpwznJiANhpVW2IdI/view?usp=sharing
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Vários textos resumidos para tratar a respeito da Educação à Distância, tão presente em dias 

atuais. 

Saiba mais clicando aqui 

 

 

 

 

Série de Vídeos tratando sobre o Analfabetismo e as formas de combate-lo. 

Saiba mais clicando aqui. 

 

 

 

 

E-book sobre Saúde Coletiva abordando Saúde Mental, Saúde Social, Epidemiologia, entre outros 

temas relacionados. 

Saiba mais clicando aqui. 

 

 

 

 

Série de Vídeos que tratam de forma ilustrada sobre o comportamento do consumidor durante a 

pandemia da Covid-19. 

Saiba mais clicando aqui.  

 

 

 

A proposta foi criar uma cartilha trazendo informações sobre a dificuldade de universalização do 

saneamento básico no Brasil 

Saiba mais clicando aqui. 

 

 

 

 

Caderno de Resumos: Educação à Distância – Prof. Claudio Silveira Maia 

Vídeos: Analfabetismo – Profª Dalila Mateus 

Vídeos: Consumismo durante a Pandemia – Profª Daniele Romanin 

Cartilha: Saneamento Básico – Prof.  Diogenes Alexandre Lopes 

E-book: Saúde Coletiva – Profª Dalila Mateus 

https://drive.google.com/file/d/12wuIGVne1VTc-_raSEjyOKc1uBe_NyMt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uUWGsgh5bPZ941uyptRRFtpCazlNie5o?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YsK_FE0-5wAsU7oPfLDWIxwBWGL6ymYs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LGr32oRZNLUwkl4-eA_vKg2kcoqY6Rdz?usp=sharing
https://www.flipsnack.com/C88EFF77C6F/cartilha-novo.html
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Foi proposta de criação de uma cartilha informativa, a respeito da importância do planejamento 

das cidades no que diz respeito à mobilidade das pessoas.  

Saiba mais clicando aqui.  

 

 

 

O projeto Meio Ambiente visa identificar e conscientizar sobre os principais causas de impactos 

ambientais no Brasil. 

Saiba mais clicando aqui.  

 

 

 

Foi proposta a elaboração de cartilhas educativas sobre o papel da família na educação dos filhos. 

Saiba mais clicando aqui.  

 

 

 

Entenda melhor esse conceito e seus benefícios para a sociedade.  

Saiba mais clicando aqui. 

 

 

 

Série de vídeos ilustrativos para tratar sobre saúde coletiva na atualidade. 

Saiba mais clicando aqui. 

 

 

 

Cartilha criada com o objetivo de difundir a Educação à Distância e evidenciar sua importância 

para o país. 

Saiba mais clicando aqui. 

 

 

Cartilha: Mobilidade Urbana – Prof. Elizeu Martins 

Cartilha: Meio Ambiente em Questão no Brasil – Prof. Elizeu Martins 

Cartilha: Família e Educação – Profª Fabiana Rezer 

Cartilha: Telemedicina  – Profª Fabiana Rezer 

Vídeos: Saúde Coletiva – Profª Luana Mateus 

Cartilha: Educação à Distância – Profª Paula Ariane Freire 

https://drive.google.com/file/d/1no4VO0VB1DFcd2YVKgJTpIUPahk6Nlua/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1no4VO0VB1DFcd2YVKgJTpIUPahk6Nlua/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1R-2CObB5ZIY3yNZFLRCpn6E8Y-lbCAadz6EYFk0CSP8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lhnH_iEnF6oS1FEgI-Xi4oxyfxy1Qmm_/edit?usp=sharing&ouid=118258199210144281992&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1hKDHuTdt6Dk1i_KOKV8okAwYXmIKh8rE?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_VrNs2PpYj1inT2MlYaiNa_TYlwuVbl7/view?usp=sharing
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Série de vídeos para tratar sobre os problemas relacionados à Crise Hídrica no país e sobre as 

principais ações para minimizar um problema tão latente. 

Saiba mais clicando aqui. 

 

 

 

Um problema que se tornou ainda mais grave durante o período de pandemia da Covid-19. Discutir 

mecanismos para a melhoria do processo de aprendizagem é fundamental. 

Saiba mais clicando aqui: Cartilha 1 Cartilha 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crise Hídrica – Prof. Tharsus Dias Takeuti 

Cartilha: Dificuldade de Aprendizagem – Prof. Tharsus Dias Takeuti 

https://drive.google.com/drive/folders/1ORsnTouolMqE2SV_aaLPgwGoTP7RUSh_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bFrGMC4uUJNkGWSKzfV54AClR0uTxqiU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FlZOsRwFxEKRI4Elduor2r_Ks7eZPR9h?usp=sharing
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