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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 2022, 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, esse ano é marcado pela retomada das atividades 

presenciais 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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Uma série de ações realizadas pelos acadêmicos de diversos cursos da Faculdade AJES, 

orientados pela professora Dra. Veronica Jocasta Casarotto. 

No relatório é possível acompanhar todo o material teórico utilizado dentro das campanhas e ainda 

por meio dos registros de fotos e vídeos é possível ver os acadêmicos agindo na prática. 

Saiba mais clicando aqui.   

 

 

 

 

O projeto compreendeu uma série de palestras em escolas de educação infantil para tratar do 

tema Autismo na Infância. O mesmo foi orientado pelo professor Me. Cristiano Scapazza.  

No relatório é possível acompanhar todo o material teórico utilizado durante as palestras e ainda 

por meio dos registros de fotos e vídeos é possível ver os acadêmicos agindo na prática.  

Saiba mais clicando aqui.   

 

 

 

 

O projeto compreendeu uma série de palestras em escolas de ensino médio e fundamental para 

tratar do tema Violência Infanto Juvenil. O mesmo foi orientado pelo professor Me. Cristiano 

Scapazza. 

No relatório é possível acompanhar todo o material teórico uti lizado durante as palestras e ainda 

por meio dos registros de fotos e vídeos é possível ver os acadêmicos agindo na prática.  

Saiba mais clicando aqui.   

 

 

 

 

Múltiplas Campanhas:  

1. Câncer de Mama 

2. Dia Internacional da Mulher 

3. Enfermagem em Ação: Saúde mais perto de você 

4. Higienização Bucal Infantil 

5. Imunização infantil contra a Covid-19 

6. Mapa do Feminicídio no Brasil 

7. Os malefícios do uso do cigarro para a saúde bucal 

8. Palestra no Lar dos Idosos 

Autismo na Infância 

Tipos de Violência Infanto Juvenil 

https://drive.google.com/drive/folders/11SA9nCaFdr8L8PvG_xKwCJ3gfaVCuXwH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HGF2yqTZCf0j3E7iYKCl9WIaShb_oDjq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OSeV9o-_fLCDYTbyTUK7ITWWb9GdQMfw?usp=sharing
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O Projeto visou promover palestras, oficinas e folders sobre os Primeiros Socorros, com o objetivo 

de conscientizar pessoas leigas sobre o seu papel em situações que exigem algum tipo de 

emergência. O Projeto foi orientado pela Professora Ma. Fabiana Rezer. 

Saiba mais clicando aqui. 

 

 

 

 

 

O Projeto visou promover atendimentos por meio de testes de medida de pressão arterial e 

glicemia. Os mesmos aconteceram em praças, feiras e escolas, locais onde sempre havia um fluxo 

grande de pessoas. O Projeto foi orientado pela Professora Ma. Fabiana Rezer. 

Saiba mais clicando aqui. 

 

 

 

 

 

O Projeto visou promover campanhas de alerta sobre os perigos da violência contra a mulher. 

Foram feitas visitas à escolas, palestras, distribuição de panfletos em pontos de grande circulação 

de pessoas. O Projeto foi orientado pela Professora Ma. Daniele Romanin. 

Saiba mais clicando aqui. 

 

 

 

 

 

O Projeto buscou foco na informação para conciliação e preservação dos direitos para garantia 

dos direitos fundamentais e sociais nas áreas dos direitos humanos, previdência, emissão de 

documentos, meios de informar sobre segurança pública e como proceder no caso de perda de 

documentos pessoais. O projeto foi feito em parceria com a entidade “Caso do Adulão”.   

Saiba mais clicando aqui. 

 

 

Primeiros Socorros Nas Escolas 

Campanha para prevenção da Hipertensão e do Diabetes 

Campanha de conscientização sobre a Violência contra a Mulher 

Campanha de Arrecadação Casa do Adulão 

https://drive.google.com/drive/folders/1BQsC93zVWcES1k5EyIR_f6uuNTEJtJkL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12wT-2JaW9YrmYFrpo-Mpseq9l29opEmL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZCk39-Km97IB-X_zdQeWM7Ea4Am7QIVr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Wl-X2w3_DiCHjZXYf6woZiDjZ87UDwLe?usp=sharing
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Projeto que teve como objetivo contribuir levando informações jurídicas através dos profissionais 

do Direito. O projeto possibilitou desenvolver uma ação concreta aproximando os acadêmicos do 

curso de Bacharelado em Direito das necessidades e problemas sociais. O projeto aconteceu em 

parceria com a instituição “Casa das Marias”. 

Saiba mais clicando aqui. 

 

 

 

 

 

O Projeto Integrador desenvolvido pelo grupo envolve a divulgação dos trabalhos realizados pela 

Câmara Municipal de Guarantã do Norte/MT. O intuito inicial era que a população tivesse  rápido 

acesso a informações que muitas vezes são julgadas como desnecessárias pela sociedade ou até 

mesmo como não importantes e chatas. 

Saiba mais clicando aqui. 

 

 

 

 

 

O Projeto Consumidor Ativo busca a conscientização da população sobre o consumo, bem como 

a informação sobre os mecanismos disponíveis para veicular reclamações e resolver demandas 

de relações de consumo. 

Os integrantes deste  projeto realizaram palestras em escolas, bem como em um Sopão, buscando 

propiciar a aplicação do conhecimento dos acadêmicos às demandas da comunidade por 

informações sobre os direitos do consumidor 

Saiba mais clicando aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campanha de Esclarecimento Jurídico Casa das Marias 

Projeto Câmara News 

Projeto Consumidor Ativo 

https://drive.google.com/drive/folders/1Q6eyuPp3767Dy78FHpzDURlCl5BXgmdc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_DeSFxwEv6qXy_2YVQ5_9DAFs_G_uW9T?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Arwq443fATJCNSlLW36deeM8C1VuPOh_?usp=sharing
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Foram realizadas postagens informativas, bem como os registros de interações nos posts. A 

acadêmica organizou as postagens com informações sobre infrações de trânsito, atenção ao dirigir 

em tempo nublado e pista molhada, usar película no carro fora do padrão da lei, omissão de 

socorro, dirigir abaixo da velocidade permitida, atenção aos entregadores que utilizam motocicleta, 

bem como vários tipos de alertas e informações para os motoristas, dentre outros.   

Saiba mais clicando aqui. Conheça o Instagram do Projeto clicando aqui. 

 

 

 

 

 

O Projeto Delegacia Virtual teve por objetivo informar as pessoas, por meio de postagens no 

Instagram e participação em programa de rádio, acerca das ocorrências que podem ser registradas 

na Delegacia Virtual, sem a necessidade de a vítima de infração se expor, além de incentivar que 

as pessoas registrem infrações das quais foram vítimas. 

Saiba mais clicando aqui. 

 

 

 

 

 

O projeto contou com entrevista com trabalhadores da Associação Nova Conquista (Cooperativa 

de reciclagem). Elaboração de cartilha sobre reciclagem, e ainda trabalho sobre a importância da 

educação ambiental no processo de licenciamento ambiental. 

Saiba mais clicando aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto de Olho nas Regras do Trânsito 

Projeto Delegacia Virtual 

Projeto Direito Ambiental 

https://drive.google.com/drive/folders/1IgnKzru77F2C9n47PCnKriajqi1_P2lT?usp=sharing
https://www.instagram.com/projeto.integrador_ajes/
https://drive.google.com/drive/folders/16eA1r3jC1OZQi9v4C597Vio49fwy1bKh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Z9XVXb_vBPLf4b_T6dVgrN98CL9BTgj0?usp=sharing
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O projeto teve o objetivo de sensibilizar os educandos dos anos finais do Ensino Fundamental com 

relação aos maus tratos e as leis de proteção aos animais. Mais especificamente, o projeto 

objetivou Identificar as formas de crueldade e maus-tratos aos animais como comportamentos 

indesejáveis, a serem desaprovados pela coletividade; Compreender a importância da existência 

de leis que resguardem os direitos dos animais; Reconhecer o conceito formal de maus-tratos aos 

animais; Identificar os principais modalidades de maus-tratos praticados com animais domésticos; 

Conhecer a Legislação atual sobre o assunto. 

Saiba mais clicando aqui. 

 

 

 

 

O Projeto Direito em Ação busca desenvolver ações comunitárias dos acadêmicos em Direito. No 

semestre de 2022/1, os acadêmicos do projeto Direito em Ação iniciaram suas atividades 

divulgando o PROCON.  

Após, houve a iniciativa de divulgar a emissão das guias de pagamento de IPTU pela Internet. Os 

acadêmicos preparam quatro dias para prestar serviços a toda população para a emissão das 

guias de IPTU, facilitando a todos o acesso ao documento de arrecadação, beneficiando o 

contribuinte que não consegue, por conta própria, realizar a emissão da guia de IPTU. 

Saiba mais clicando aqui. 

 

 

 

 

 

O Projeto Direito em um Click trabalhou com informações sobre diversas áreas do direito, com 

um cronograma de postagens elaborado pelos próprios alunos. 

Uma parte das postagens foi produzida a partir da interação que os acadêmicos tiveram com a 

população, que, ao conhecer a conta de Instragram deste projeto, faziam sugestões de questões 

jurídicas a serem tratadas nas postagens. 

Saiba mais clicando aqui. Conheça o Instagram do projeto clicando aqui. 

 

 

 

Projeto Direito Animal 

Projeto Direito em Ação 

Projeto Direito em Um Click 

https://drive.google.com/drive/folders/1PNTeL2eHFsx8ZqEU-HHjjhceJ569hHyI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dIJ4f2rCq4NVku4f4Y_Yy3G0oSWLTgC9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eQf4s2IVuq8vglJBq2i11zyiJqaqsGv6?usp=sharing
https://www.instagram.com/direitoemumclick/
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O projeto foi desenvolvido em forma de Instagram contendo posts relacionados ao Direito, no qual 

foi aperfeiçoado ao longo do semestre, com postagens feitas de forma que melhor possibil itasse 

a compreensão de todos. 

Saiba mais clicando aqui. Conheça o Instagram do projeto clicando aqui. 

 

 

 

 

 

O Projeto Alerta sobre Golpes na Internet teve por finalidade prevenir a população dos golpes 

que são aplicados por meio da internet, bem como informar os mecanismos aos quais as vítimas 

podem recorrer para que sejam tomadas providências para combater estes golpes por meio da 

internet. 

Saiba mais clicando aqui. 

 

 

 

 

 

O projeto teve o objetivo de alcançar resultados de conscientização, orientando ações de início 

com as empresas de micro porte, e que pelo motivo atual de pandemia t iveram seu orçamento 

atingido, dificultando ações para começar a adequação das normas da LGPD, com mais rapidez 

e trazendo eficácia na prática do dia-dia. A conscientização própria no individual com relação ao 

tratamento dos dados pessoais, é um passo muito importante, a partir da consciência e da 

preocupação do cumprimento dos prazos na implantação da LGPD trará resultados mais 

satisfatórios. O projeto contou com divulgação em Rádio e TV locais. 

Saiba mais clicando aqui. 

 

 

 

 

 

Projeto Direito Legal 

Projeto Golpes na Internet 

Projeto Lei Geral de Proteção de Dados 

https://drive.google.com/drive/folders/1SFKF1gssClA-DjF3hqzC52NCi6BSYBUF?usp=sharing
https://instagram.com/_direito_legal?r=nametag
https://drive.google.com/drive/folders/1kGthVUdS93BxNOhkSdVPCUR1GlaavAPk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DFksRlrV_D47CFEL2o2yuohaQZx9ed5J?usp=sharing
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O Projeto Mulheres na Política produziu postagens, enfatizando questões da ordem jurídica e da 

política, e, além disso, informando sobre mulheres que tiveram destaque na luta pelos direitos 

políticos das mulheres. 

As postagens foram publicadas no Instagram. 

Saiba mais clicando aqui. 

 

 

 

 

 

O Projeto Mulheres Reais com Histórias Reais procurou trazer às mulheres informações sobre a 

violência doméstica, além de levar ao conhecimento das mulheres e de homens as instituições 

que estão preparadas para atende-las, como o CRAS e o CREAS. 

Foram realizadas palestras pelas acadêmicas deste projeto, inclusive com participação de 

assistente social do CRAS. 

Saiba mais clicando aqui. 

 

 

 

 

 

Este projeto buscou prestar um serviço de informação para toda comunidade sobre direitos que 

as pessoas possuem, por meio do Instagram. 

A partir da informação, os alunos foram interagindo e conversando com as pessoas que faziam 

contato pelo Instagram. 

Saiba mais clicando aqui. 

 

 

 

 

Projeto Mulheres na Política 

Projeto Mulheres Reais com Histórias Reais 

Projeto Oficina do Direito 

https://drive.google.com/drive/folders/1iJGABXbHYbhcor3IkCtbbpGkvVYIGVWu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fIIjOu2z4k-iI0idMk64d3SU8HXtRR6h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oBAK_ZHKVleFp0Z_sQRm5EhpfFC04cfZ?usp=sharing
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O Projeto Processo Eleitoral buscou informar toda comunidade sobre as mudanças no Direito 

Eleitoral, especialmente em razão do ano de 2022 ser um ano eleitoral.  

Também foi gravada uma entrevista com o Professor José Natanael Ferreira sobre as alterações 

do Direito Eleitoral. 

Saiba mais clicando aqui. 

 

 

 

 

 

O Projeto Direito Trabalhista prestou serviço de informação sobre direitos trabalhistas, além de 

desenvolver atividades relacionadas à orientação de segurança do trabalho em uma empresa.  

Saiba mais clicando aqui. 

 

 

 

 

 

O Projeto Juína Mais Verde presta o serviço de arborização das nascentes do Rio Perdido, em 

Juína. Os alunos do Projeto Juína Mais Verde também fizeram um trabalho de fornecimento de 

mudas de árvores para as pessoas que estavam interessadas em arborizar suas calçadas.  

O propósito do Projeto Juína Mais Verde é desenvolver um sentido de desenvolvimento 

sustentável, ecologia e urbanização. 

Saiba mais clicando aqui. 

 

 

 

 

 

Projeto Processo Eleitoral 

Projeto Direito Trabalhista 

Projeto Juina Mais Verde 

https://drive.google.com/drive/folders/1WV9dK_JUv1JWS0_QGlSPqNGRqn-ywNje?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15_0lBAb3CUteZywR18oQXhUE3sNW9zcx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1s-n1HgVeEO7-VCLIy3fK3t2iRjVzmFy6?usp=sharing


                                                                                              

 
Edição 2022/1 

 

 

 

 

 

O Projeto Segurança do Trabalho prestou informações sobre questões relacionadas à saúde e 

segurança do trabalho, por meio do Instagram, prestando informações sobre utilização de 

equipamentos de proteção individual, insalubridade e periculosidade. 

Depois do desenvolvimento deste eixo temático, os alunos fizeram um serviço de prestação de 

informações sobre a depressão. 

Saiba mais clicando aqui. 

 

 

 

 

 

O tema Pedágio Indígena foi desenvolvido em abril e maio de 2022, resultando em um debate 

entre indígenas, professores ligados aos povos indígenas, e comunidade acadêmica da AJES. 

Saiba mais clicando aqui. 

 

 

 

 

 

O Projeto sobre Combate à Violência Obstétrica esclareceu quais são as situações de violência 

obstétrica, e constatou que, muitas vezes, as gestantes não sabem que estão sofrendo algum 

tipo de violência obstétrica. 

O trabalho foi realizado  por meio de postagens no instagram. 

Saiba mais clicando aqui. 

 

 

 

 

 

Projeto Segurança no Trabalho 

Projeto Pedágio Indígena 

Projeto Violência Obstétrica 

https://drive.google.com/drive/folders/1YvyS2dhQadTL1R1jhbvorWiD2C1N5lwR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wNAVaMhzCnas5TTMi59tmodzNBNrGoD0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u6ZpX3MI7eRwX_FoAwnG1VBBSN7qoGKW?usp=sharing
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O Projeto Voz ao Direito procura informar a população sobre instituições que podem ser acionadas 

para a reivindicação de direitos. O objetivo do processo é prestar informação à toda população, 

especialmente a população hipossuficiente. 

Por isso, foi realizado um Dia D, na Praça da Bíblia, em Juína, no qual os alunos tiveram um 

contato mais próximo com a população, para ouvir pessoas interessadas em atendimento para 

esclarecer dúvidas jurídicas. 

A ´prestação de informações também ocorreu por meio de Instagram. 

Saiba mais clicando aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Voz ao Direito 

https://drive.google.com/drive/folders/1_WkioVIIdr6qPDsBlG54YmRbn_37EDDf?usp=sharing
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