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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, no segundo semestre letivo, 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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Cartilha: Risco da Automedicação - Prof. Carlos Franzini 
 

 
Uma série de materiais que tratam sobre o problema da automedicação e os efeitos colaterais dessa prática. 

Saiba mais clicando aqui. 
 

 

 

 

Instagram: Risco da Automedicação – Prof. Carlos Franzini 
 

 
Rede social dedicada a divulgar o problema da automedicação e os efeitos colaterais dessa prática. 

Saiba mais clicando aqui. 
 

 

 

 

Vídeos: A importância da divulgação dos serviços públicos ao cidadão – Prof. Daniel 
 
 

Série de vídeos de debates e mesas redondas sobre a importância da divulgação dos serviços públicos aos 

cidadãos. 

Saiba mais clicando aqui. 
 

 

 

 
 

Calendários Informativos – Prof. Humberto Jácome 
 

Esse projeto objetivou elaborar diversos calendários para o ano de 2022, onde foram utilizadas para 

ilustração, várias informações importantes que possam ser utilizadas pela população em geral. 

Saiba mais clicando aqui. 
 

O projeto consistiu na confecção de uma cartilha informativa sobre as políticas públicas para o 

trânsito. 

Saiba mais clicando aqui. 

 

 
Cartilha: Políticas Públicas para o Trânsito – Prof. Márcio Notari 

https://drive.google.com/drive/folders/1cl-ZGWU6lbdY4xPIftksguVN2bRWne2k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G-uyzHIcGkZAR7wr0bjj7q8gYIg-ozGP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uPzm1YQYDbLUEbnrZnJKXqLPXivduGj2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17_dcZzxpPK_ZaI-KXU_XzK2hlFn06NKi?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15cl_DCn8quqF5604ooqK_4yqk07asjlx/view?usp=sharing
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Saiba mais clicando aqui. 
 
 

Saiba mais clicando aqui. 
 

 

 

 

Vídeo: Cuidado com o Idoso – Prof. Tharsus Dias Takeuti 
 
 

Debate sobre o Cuidado com o Idoso afim de tratar dos direitos do Idoso e dos deveres dos familiares. 

Saiba mais clicando aqui. 
 

 

 

 

Vídeos: Ergonomia – Prof. Tharsus Dias Takeuti 
 
 

Mesa redonda para tratar da importância da ergonomia para profissionais de saúde e também para a população 

em geral. 

Saiba mais clicando aqui. 

Saiba mais clicando aqui. 

Cartilha: Direitos da Pessoa Surda – Prof. Pedro Hilário 

Cartilha elabora com objetivo de divulgar os Direitos da pessoa surda. 

Cartilhas e Redes Sociais: Temas Diversos do Direito – Prof. Pedro Hilário 

Cartilhas e Redes Sociais voltados à temas diversos do Direito. 

 

 
Vídeos: IST – Prof. Tharsus Dias Takeuti 

 
Mesa redonda sobre as infecções sexualmente transmissíveis. 

https://drive.google.com/file/d/1e8fbgLqfa2BV9uR5kJwrbjvaKvMf2Kfu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-HNrDVoNgGt_uZOhFPlfqhquy1wJZ_Uv?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jPVu8yv8ARGL2WRw8lHMpOqiisON4Gol/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UnwMNSnF2TrO9KWYV6WqBzB3LuuI_mzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jm57Hu9b9dG33A2jrsXOCxTebS4bJ_8_/view?usp=sharing
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Saiba mais clicando aqui. 
 

 
 

Vídeo: Vida Saudável – Prof. Tharsus Dias Takeuti 
 

Debate sobre os estilos de vida saudável e sua importância para saúde da população. Saiba mais 

clicando aqui. 

 

 

Cartilha e Redes Sociais: Saúde do Idoso, Ergonomia, Pilates – Prof. Tharsus 

 

Foi proposta a elaboração de cartilhas educativas e postagens de redes sociais para enfatizar a importância do 

cuidado com a saúde do Idoso, para tratar da Ergonomia e também do Pilates na gestação. 

Saiba mais clicando aqui. 
 

 

 

Ação Prática: Prevenção do Diabetes – Prof. Wladimir Faustino 
 

Registros fotográficos da campanha para prevenção do Diabetes, feito dentro das escolas e feiras municipais. 

Saiba mais clicando aqui. 
 

 

 

Ação Prática: Arrecadação de Alimentos – Profª Fabiana Rezer 
 

Campanha solidária para arrecadação de alimentos para serem distribuídos para as famílias carentes do 

município 

Saiba mais clicando aqui. 
 

 

 

Ação Prática: Prevenção da Hipertensão – Profª Fabiana Rezer 
 

Campanha prática para conscientização sobre os problemas causados pela hipertensão. Os atendimentos foram 

feitos em praças, escolas e demais locais públicos com grande fluxo de pessoas. 

Saiba mais clicando aqui. 

Vídeo: Pilates na Gestação – Prof. Tharsus Dias Takeuti 

Mesa redonda para tratar sobre a importância do Pilates na gestação. 

https://drive.google.com/file/d/1OrK4DAEnnMf8aqPVR8gRGZHg8TE5CVyy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iB7pNqbbtE7xXbNbAa5GUvaTAmZ5N8Go/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lvKbT2NazELwynTMc1hd_aRDMoOiE77N?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GcmTweOpCAGDXkzVFlxxT4iGImeYOKaZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XmjvhNrD11rcBx7t0E6F9oY-JauSB4vK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1i4F3TcPcJfYLhBEjkZTg8VyX4pUZqK6Z?usp=sharing
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Saiba mais clicando aqui. 

Saiba mais clicando aqui. 

 

Saiba mais clicando aqui. 

Campanha Novembro Azul – Profª Fabiana Rezer 

Campanha de divulgação em Redes Socias e de Palestras em Escolas dos município. 

 

 
Diabetes, Hereditariedade, Hipertensão e Sedentarismo – Profª Maria Isabella 

 
Posts em redes sociais para tratar dos temas relacionados. 

 

 
Campanha Palestras para Puérperas – Profª Fabiana Rezer 

 
Campanha de Palestras para as gestantes no pré parto. 

https://drive.google.com/drive/folders/1bvpYMN-jr0eU4CYcz5-nODQBJ9XbaiW4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ji3AE5tD4Q2834KTUK5xioRiaA0fQpjp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wVcYFe6yDsgDX8BlMc29LO745xXekpVl?usp=sharing
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