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Docentes do Instituto de Engenharia do Câmpus de Várzea Grande, da Universidade Federal de Mato 

Grosso, participaram do projeto de extensão “Semana Pedagógica das Engenharias de Várzea 

Grande”, espaço para abordar questões didáticas e metodológicas que envolvessem tanto 

professores e alunos no processo de ensino e de aprendizagem. Em entrevista, a responsável pelo 

projeto, Sandra Jung de Mattos, fala sobre o impacto da atividade na relação entre professores e 

alunos e a importância da UFMT realizar essa discussão.
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Bacharelado prepara profissionais
 comprometidos com a ética

 do Curso de Ciências Biológicas 
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Formação

Temilze Gomes Duarte*

A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) está 
localizada em uma região geográfica privilegiada, 
envolvendo três grandes biomas - Pantanal, 

Amazonas e Cerrado - além de três grandes bacias 
hidrográficas - a do rio Prata, do rio Amazonas e do rio 
Araguaia/Tocantins. Neste contexto, proporcionar os 
benefícios de um curso numa área com amplas 
possibilidades de atuação profissional, como é o caso do 
curso de Bacharelado em Ciências Biológicas do Instituto de 
Biociências da UFMT é um ato de inegável importância. As 
informações disponíveis, aliadas às modernas técnicas de 
inventariar os elementos constitutivos dos diferentes 
ecossistemas, permitem propostas tecnicamente seguras, 
para a ocupação racional das áreas nacionais, na 
perspectiva da manutenção do equilíbrio ambiental.
O Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas iniciou-se 
em 2015, com o objetivo de formar biólogos generalistas e 
críticos, no exercício pleno de sua cidadania, além de 
comprometidos com a ética e responsáveis com a 
construção de uma sociedade melhor, que preservam a 
biodiversidade e as condições ambientais. 
O Instituto de Biociências disponibiliza para o curso salas 
para aulas teóricas e laboratórios de Botânica, Ecologia, 
Zoologia, Fisiologia Vegetal, Microbiologia, Microscopia e 
de informática para as aulas práticas. Os acadêmicos do 
curso contam também com aulas de campo, ministradas 
em várias localidades, dentre elas: o PARNA de Chapada dos 
Guimarães, Estação Ecológica Serra das Araras, Rodovia 
Transpantaneira, Base Avançada de Pesquisa do Pantanal. 
Além de outras áreas de interesse utilizadas para atividades 
de campo.
Além dos laboratórios de ensino, o Instituto de Biociências 
também conta com laboratórios de pesquisas, que ficam 
sob a responsabilidade dos líderes dos grupos ou núcleos 
de pesquisa. Esses laboratórios são disponibilizados para o 
desenvolvimento de estágios e atividades relacionadas à 
iniciação científica. 
Outras estruturas vinculadas direta ou indiretamente ao 
Inst ituto de Biociências,  que dão suporte ao 
enriquecimento curricular quanto á formação técnica-
científica relacionada à área da Biodiversidade regional são 
os núcleos de pesquisa, a Coleção Zoológica, o Herbário 
Central, o Zoológico e a Base de Pesquisa do Pantanal. 

O curso está moldado de forma a proporcionar experiências 
educacionais que vinculem iniciação científica e estágio 
profissionalizante aliado a um arcabouço teórico clássico. 

Nesse sentido, as disciplinas, estão sob a responsabilidade 
de professores qualificados e titulados na área específica, 
são ministradas a partir de metodologias presenciais que 
incluem aulas teóricas, práticas em laboratórios 
específicos, aulas de campo dentro e fora do espaço 
universitário, atividades relacionadas à pesquisa e à 
extensão, tais como apresentação dos resultados de 
trabalhos em forma de painéis, oficinas e mini-cursos para a 
comunidade, bem como, metodologias não presenciais, 
incluindo as tecnologias da informação e comunicação 
(TICs).
Para o acadêmico graduar-se no Curso de Bacharelado em 
Ciências Biológicas deverá perfazer o total de 218 (duzentas 
e dezoito) créditos equivalentes a carga horária de 3.488 
(três mil quatrocentas e oito) horas mais 50 horas em 
atividades complementares, totalizando 3.538 (três mil 
quinhentas e trinta e oito) horas, integralizadas em oito 
períodos letivos.
As expectativas para um acadêmico que se formará 
Bacharel em Ciências Biológicas no Instituo de Biociências 
da UFMT, é de um biólogo atualizado, detentor de 
adequada fundamentação teórica como base para ação 
profissional, incluindo conhecimento profundo da 
diversidade dos seres vivos, sua organização e 
funcionamento, as relações filogenéticas e evolutivas, suas 
respectivas distribuições e relações com o meio em que 
vivem. Assim, consciente da necessidade de atuar com 
qualidade e responsabilidade em prol da conservação 
ambiental, tanto nos aspectos técnico-científicos, quanto 
na formulação de políticas, e de se tornar agente 
transformador da realidade presente e na melhoria da 
qualidade de vida.

*Professora do Instituto de Biociências, Depto. Botânica e 
Ecologia

“Proporcionar os benefícios de um 
curso numa área com amplas 

possibilidades de atuação 
profissional, como é o caso do 

curso de Bacharelado em Ciências 
Biológicas do Instituto de 

Biociências da UFMT é um ato de 
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O Bacharelado em Ciências Biológicas da UFMT

A discussão sobre a indissociabilidade Ensino, Pesquisa e Extensão vem sendo fortemente reavivada no circuito 
acadêmico por ocasião da obrigatoriedade de que, a partir de 2020, os cursos de graduação das universidades brasileiras 
terão que destinar no mínimo 10% de sua estrutura curricular às atividades de extensão. Esta exigência foi estabelecida 
pelo Plano Nacional de Educação (Lei 13.005/2014), na estratégia 12.7. 
Isso significa que os programas e projetos de extensão com abrangência social desafiam a Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT) a rever suas concepções e práticas extensionistas e efetivamente vem para promover um repensar sobre 
o currículo, a formação dos estudantes, as concepções sobre a extensão e o próprio projeto de universidade. Trata-se de 
um debate sobre a extensionalização do currículo, ou melhor, da curicularização da extensão. 
A UFMT vem promovendo este debate desde 2014, mediante o processo de reestruturação curricular coletivo e 
intensificou-se desde o lançamento do novo PNE (2014-2024). Contudo, muitos espaços na instituição já fomentam esta 
indissociabilidade, como o Programa de Educação Tutorial (PET), que possui como principal eixo norteador a efetivação 
da “tríade acadêmica” como elemento capaz de qualificação a formação. Muitas outras iniciativas estão em curso na 
UFMT, na perspectiva de ampliar a articulação com a sociedade, descentralizando as atividades acadêmicas e sobretudo 
ampliando o conceito de aula. Neste Boletim dos Bacharelados, última edição sob a responsabilidade da gestão PROEG, 
2008-2016, possibilidades, desafios e avanços dos cursos de Bacharelado são discutidos.

Irene Cristina de Mello

mailto:cfdproeg.ufmt@gmail.com),
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 preparação de alunos dos cursos de bacharelado para a Adocência no ensino superior deve acontecer muito 
antes do início na pós-graduação. Isso deve ocorrer mais 

precisamente na graduação. É neste momento que eles têm o 
primeiro contato com os professores e começam a entender o 
processo de formação pelos quais passarão.
Preocupados com a interação com os alunos e, 
consequentemente, a formação de mão-de-obra docente no 
ensino superior, docentes do Instituto de Engenharia do 
Câmpus de Várzea Grande, da Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), se propuseram a discutir assuntos relevantes 
sobre o tema. 
Disso, surgiu o projeto de extensão “Semana Pedagógica das 
Engenharias de Várzea Grande”. Realizado no primeiro e 
segundo semestres de 2015, ele teve como objetivo criar um 
espaço de socialização e planejamento dos cursos, abordando 
questões didáticas e metodológicas que envolvessem os 
professores no processo de ensino e de aprendizagem. 
O projeto foi coordenado por Sandra Jung de Mattos. Graduada 
em Pedagogia e atualmente mestranda do Programa de Pós-
graduação em Educação da UFMT, ela é técnica administrativa 
da Universidade e atua como pedagoga do Câmpus de Várzea 
Grande, mas, no momento, está lotada na Coordenação de 

Extensão (Codex). Nesta entrevista ela aborda o projeto, seu 
impacto na relação entre professores e alunos e a importância 
da Universidade realizar essa discussão.
Boletim dos Bacharelados – Em 2015, você coordenou dois 
projetos de extensão – a primeira e segunda Semana de 
Planejamento Pedagógico de Várzea Grande. Qual foi o objetivo 
dele? 
Sandra Jung de Mattos – O objetivo primeiro do projeto de 
extensão era planejar e elaborar ações, com estratégias 
adequadas, para a equipe de docentes e técnicos 
administrativos do Instituto de Engenharia do Câmpus de 
Várzea Grande, da Universidade Federal de Mato Grosso, 
voltadas para a relação entre ensino e aprendizagem nos cursos 
de engenharia. O principal objetivo das duas semanas foi 
propiciar um espaço de informação e formação da docência e, 
principalmente, integrar as ações de ensino e aprendizagem. A 
programação contou com diálogos e reflexões a respeito das 
questões acadêmicas focadas no ensino e na aprendizagem. A 
realização da semana foi uma demanda da Pró-Reitoria do 
Câmpus de Várzea Grande, conjuntamente com a Gerência de 
Graduação e Extensão. A primeira necessidade constatada para 
essa ação surgiu da reclamação da Pró-Reitoria de Várzea 
Grande, apontando que havia muita evasão e retenção de 

Aprender a ensinar nos cursos de engenharia 
alunos já no primeiro semestre dos cursos de engenharia. Por 
esse motivo, houve o convite para que se fizesse uma 
intervenção com os docentes e os técnicos administrativos. A 
inclusão das duas categorias se deve a um entendimento de que 
ambos formam uma única equipe. A semana foi composta por 
uma programação que contou com vários professores, que 
falaram sobre docência universitária e o aprender e ensinar. 
Seguida a essa atividade, realizamos uma roda de conversa 
referente a esse assunto. Também contamos com uma palestra 
sobre didática e metodologia de ensino superior, dentre outras 
atividades. 
BB - Como, em seu ponto de vista, a realização da semana 
impactou os docentes participantes do projeto de uma edição 
para outra?
SM – A diferença entre uma semana e outra foi de um semestre 
e todos os docentes participaram das edições. A intenção é que 
essa intervenção aconteça sempre nesse período, porque 
vemos a necessidade de que os professores conversem entre si 
sobre as práticas e o que acontece nos cursos de engenharia. 
Percebemos que, da realização de uma semana para outra, 
houve mais essa interação entre os docentes. O maior impacto 
percebido, no entanto, foi que eles se propuseram a realizar 
essa semana. Todos aderiram e participaram com o interesse de 
promover as mudanças.
BB – É possível traçar o perfil dos docentes antes dessa 
intervenção? Como essa atividade pode impactar no aluno 
para que ele também seja estimulado e preparado para serem 
docentes? 
SM – A maioria dos professores dos cursos são novos e também 
iniciantes na área da docência para o ensino superior. Para eles, 
essa semana tem sido um aprendizado muito grande porque 
tratamos de didática e metodologia para o ensino superior. 
Quanto ao impacto, o primeiro tem a ver com o relacionamento 
que o professor vai ter com o aluno a partir dessas intervenções. 
E por isso se entende como valorizar mais o discente e aprender 
a escutá-lo também. Tudo isso são fatores que determinam 
como o professor vai proceder em sala de aula. Neste aspecto, 
não podemos afirmar que há uma transição de atitudes, mas 
sim, um processo de formação pelo qual o docente passa. Nós, 
como professores, devemos ver cada aluno de uma maneira 
diferente pois cada um tem seu processo de aprender.
BB – Quais fatores podem ser apontados como responsáveis 
pela retenção e evasão de alunos dos cursos de engenharia 
logo no primeiro semestre? Isso tem a ver com conteúdo, 
ementa, formação no ensino médio ou desenvolvimento 
pedagógico?

SM – Não podemos generalizar sobre os fatores de retenção e 
evasão nos cursos de engenharia do Instituto de Engenharia de 
Várzea Grande, uma vez que existem muitos fatores. Alguns que 
podem ser apontados são o conteúdo da disciplina ser muito 
difícil, a formação básica do aluno não ser suficiente, uma vez 
que ele não interagiu com essas disciplinas, a própria relação 
professor e aluno, a didática e a metodologia. Os problemas não 
devem ser limitados apenas na relação entre professor e aluno. 
Há todo um contexto que engloba tanto a coordenação, como o 
professor, o próprio aluno, a Reitoria, a comunidade e a família. 
Há um período de adaptação do aluno que, em muitos casos, 
vêm de outras cidades e, por isso, não estão com a família por 
perto para dar suporte. Além disso, ele tem que fazer novas 
amizades, procurar uma casa para morar e também não tem 
dinheiro. Isso forma todo um cenário de adaptação do aluno e 
temos que pensar e adequar todos esses contextos.
BB – O projeto de extensão, como dito anteriormente, nasceu 
de uma necessidade percebida pela Pró-Reitoria do Câmpus 
de Várzea Grande e as Gerências de Graduação e Extensão. 
Como você observa essa preocupação, enquanto instituição, 
nas questões que envolvem tanto o professor como o aluno?
SM – Essa preocupação do Câmpus de Várzea Grande deveria 
ser lançada para toda a UFMT. Acredito também que o 
professor deve ter relação com os outros órgãos como a Pró-
Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg), além de conhecer 
todos esses trâmites e ainda mais: conhecer a sala de aula e, 
principalmente, o aluno com o qual ele está integrado. É 
importante que haja essa interação e a Universidade tem um 
papel importante de pensar na formação de seus professores a 
nível de sala de aula, tendo em vista que, muitas vezes, a 
retenção ou reprovação dos alunos acontece de um simples de 
processo de falta de interação entre professor e aluno.

 “O principal objetivo das 
duas semanas foi propiciar 
um espaço de informação e 

formação da docência e, 
principalmente, integrar as 

ações de ensino e 
aprendizagem”

Proposta de docentes do Câmpus de Várzea Grande resultou em projeto de extensão que discutiu questões didáticas e metodológicos 
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Ziliani da Silva Buss*

 Programa de Educação Tutorial (PET) tem por Ofundamentação filosófica a realização da denominada 
“tríade acadêmica” nos cursos de graduação das 

universidades brasileiras, a indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão. O PET Medicina, campus Cuiabá, faz parte 
dos 14 grupos hoje consolidados na UFMT. O nosso grupo foi 
planejado, submetido ao MEC e aprovado no ano de 2010 pelo 
seu primeiro tutor, Prof. Dr. Alexandre Paulo Machado, e a partir 
deste momento as atividades extracurriculares buscam fomentar 
ações promotoras de melhorias da qualidade de vida e da saúde 
humana. O grupo promove atividades articulando temas 
relacionados à ambiência universitária, sociedade, saúde, 
educação, tecnologia e informação. O grupo realiza seleções 
periódicas e, atualmente, conta com 13 bolsistas, sendo 12 
acadêmicos de Medicina e a tutora. Neste ano, fomos 
surpreendidos com o grande interesse dos graduandos em 
participar desta seleção, pois tínhamos 5 vagas para novos 
integrantes e 50 candidatos inscritos, o que reforça o sucesso e o 
impacto deste grupo. As temáticas das ações do PET Medicina 
são ideias dos próprios alunos, demandas para complementar o 
currículo, divulgação na comunidade dos conhecimentos 
adquiridos, interação com outras áreas, com intuito de promover 
oportunidades para aprimorar sua formação profissional e 
acadêmica. Este ano nosso grupo está envolvido em vários 
projetos e ações, dentre as quais podemos destacar as atividades 
de "palhaçoterapia" no Hospital Universitário Júlio Müller 
(HUJM), o "Começando Cedo", que envolve em torno de 40 

acadêmicos semestralmente. O projeto leva amor, alegria e 
música aos pacientes, acompanhantes e funcionários do HUJM, 
modificando o ambiente hospitalar. Outro projeto de destaque é 
o “Jornal Anamnese”, esta publicação bimestral é um canal 
aberto de comunicação entre os docentes, discentes e servidores 
das áreas de ciência da saúde e biológicas da UFMT, dissemina 
informações científicas, propicia o desenvolvimento de opinião 
crítica, estimula à produção textual e divulga projetos, congressos 
e cursos ligados à área de saúde. O projeto “Intervenções breves 
para orientação básica em saúde e triagem da hipertensão, 
diabetes e obesidade, por meio de campanhas comunitárias na 
cidade de Cuiabá”, está inserido nas comunidades com intuito 
profilático para prevenção de agravos à saúde e estímulo ao 
autocuidado. Os cursos promovidos foram: o “II Curso de 
Atendimento Pré-hospitalar” que propiciou o aprendizado de 
conhecimentos básicos de primeiros socorros para preparar o 
indivíduo (alunos, profissionais, comunidade, independente de 
faixa etária e grau de escolaridade) para situações cotidianas de 
urgência e emergência, e o “I Curso de Férias: conhecendo a 
pesquisa” que buscou aproximar os acadêmicos da graduação 
das linhas de pesquisa desenvolvidas na área da saúde aqui nesta 
Instituição. O PET Medicina conta com grupos de pesquisa 
experimental e de revisão da literatura sobre diversos temas que 
serão posteriormente divulgados em congressos e publicados em 
periódicos. O grupo participa ativamente das interações com 
outros grupos PET do Brasil por meio dos Encontros regionais 
(ECOPET) e nacionais (ENAPET). Entre outras várias ações, 
promoveremos aqui na UFMT o “Congresso de Ciências da Saúde 
(CONCISA)”, que este ano trará uma temática de grande 
relevância, a saúde alimentar, com enfoque para os impactos do 
uso de agrotóxicos, transgênicos, alergias alimentares e doenças 
transmitidas por alimentos. Desde 2015 faço parte desta equipe, 
estudo e aprendo muito dia a dia, confesso que pela diversidade 
de atividades desenvolvidas não existe uma “receita” para ser 
tutora de um grupo PET, estudantes de semestres distintos e com 
pontos de vista diferentes me proporcionam uma experiência 
desafiadora e gratificante. Fica o convite para conhecer mais, em 
nosso site.

*Doutora em Ciências Médicas, Tutora do PET Medicina 
e docente das disciplinas de Imunologia e Fitoterapia – 
Faculdade de Medicina da UFMT, Câmpus de Cuiabá.*

PET Medicina, sua dinâmica,
 ações e desafios

articipar do grupo PET Medicina proporciona uma vivência ímpar, complementar ao currículo acadêmico, trabalhosa P(são 20 horas semanais de dedicação) e de grande aprendizado. A seleção para fazer parte deste grupo foi bastante 
rigorosa. Em fevereiro deste ano foram abertas cinco vagas e o programa teve uma expressiva procura, contabilizando 

cerca de dez candidatos por vaga. O processo seletivo contou com a elaboração de uma redação seguida por uma entrevista 
com os integrantes e com a tutora, análise do currículo lattes e do coeficiente de rendimento. Muitas atividades são 
promovidas pelo grupo, em maio organizamos e participamos de um curso de férias intitulado ''Conhecendo a Pesquisa'', foi 
uma oportunidade única, pois não imaginávamos que pesquisas incríveis acontecem tão perto. E após o curso, 6 alunos foram 
inseridos em grupos pesquisas por meio de iniciação científica. Já no curso de Atendimento Pré-hospitalar aprendemos como 
socorrer vítimas de acidentes, afogamento, choque, bem como o manejo de situações emergência. Em março aconteceu o 
ECOPET, o Encontro do Centro-Oeste dos Programas de Educação Tutorial, em Dourados, Mato Grosso do Sul e em julho o 
ENAPET, encontro nacional em Rio Branco, Acre. Nestes eventos conhecemos várias ideias e projetos desenvolvidos por outros 
PETs, apresentamos resultados das nossas ações, discutimos políticas e diretrizes que regem os grupos PETs e propostas de 
mudanças para o futuro do programa. Além disso, em maio os integrantes do grupo e acadêmicos convidados marcaram 
presença na Ação Global do Sesi aqui na cidade, interagimos com mais de 200 pessoas. Já o projeto “Começando Cedo” 
enriquece tanto a vida dos participantes como daqueles que são beneficiados com as atividades de palhaçoterapia. O projeto 
conta com a participação de estudantes do primeiro (daí seu nome) ao sétimo semestre. Muitos peteanos ingressam no grupo 
quando são praticamente “calouros”, época em que tudo é novo, confuso e frenético. O PET nos ensina a administrar melhor o 
tempo, priorizando os assuntos de maior interesse, e deixando um pouco de lado as demais atividades supérfluas, nos 
proporcionando uma certa carga de responsabilidade. Além disso, o PET permite aos seus integrantes ter contato com ações 
que outros acadêmicos dificilmente teriam, como por exemplo ser organizador de um curso, evento ou desenvolver uma 
pesquisa. E em seguida, preparar e desenvolver artigos, submeter a aprovação e publicação enriquecendo o currículo. Por sua 
vez, um aspecto que vale ressaltar são as relações tutor-alunos e alunos-alunos ricamente construídas no grupo ao longo do 
tempo. Ocorre uma verdadeira miscigenação de ideias, que tem como resultado projetos, análises e ações das mais variadas. 
Os doze alunos integrantes são de diferentes semestres e podem compartilhar entre si suas vivências e conhecimentos a fim de 
fundamentarem as bases da pesquisa, da extensão e do ensino, que são agregadas pela tutora, fazendo assim jus ao Programa 
de Educação Tutorial. Dessa forma, a busca pelo aprimoramento do conhecimento e a vontade de ir além, realmente têm 
funcionado no PET Medicina UFMT. Como juntar peça a peça de um quebra cabeças, o programa tem dado suporte para 
aprenderemos mais do que é transmitido em sala de aula e a fazermos a diferença na sociedade, aparando as arestas e nos 
moldando como bons cidadãos e futuros profissionais bem preparados.

*Acadêmica do terceiro semestre de Medicina e integrante do PET Medicina.

Por que participar do PET?

Coluna do 
Professor

Camila Bicudo Mendonça* 
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 eficiência do programa. A Tutoria em Física – AElementos Fundamentais em Mecânica oferece 
aos alunos ingressantes a oportunidade de suprir 

falhas na formação, provenientes do Ensino Médio. 
Atividades de tutoria vem sendo implementadas em 
outras universidades há alguns anos. Em particular, a 
Universidade Federal de Viçosa UFV tem tradição e 
consistência na aplicação deste tipo de programa e tem 
obtido resultados significativos. Em essência, naquela 
instituição, a coordenação do programa de tutoria, 
vinculada à Pró-reitoria de Ensino, é a responsável pela 
seleção do tutorando, aplicando algum critério relativo ao 
resultado dos exames de ingresso na universidade e 
matriculando-o automaticamente. O programa atua 
como suporte às disciplinas com maior índice de 
reprovação no primeiro semestre. Os dados consolidados 
oriundos das estatísticas feitas desde sua implantação 
mostram, nitidamente, o sucesso do programa. Em linhas 
gerais, a nota média dos alunos tutorandos com 
frequência acima de 75% é maior do que a média da 
universidade nas disciplinas atendidas e que, por sua vez, 
é maior do que a média dos alunos matriculados com 
frequência abaixo de 75%. Na UFMT, a matrícula é uma 
responsabilidade do aluno que, em muitos casos, é 
incapaz de enxergar suas principais deficiências. Por esta 
razão, solicitamos, junto à PROEG, que fosse reservada 
uma turma exclusiva para os estudantes do curso de Física 
I. Os alunos foram selecionados por meio de uma 
avaliação preparada pelos coordenadores e os de menor 
rendimento  foram automaticamente matriculados e tem 
sido acompanhados, de forma conjunta, pelos 
professores, coordenadores e tutores.  
O método de aprendizagem ativa. A demonstração da 
eficiência do programa requer uma sistematização na sua 
implementação. Os atuais coordenadores do programa 
optaram por criar um curso pautado no conceito de 
Aprendizagem Ativa [Freeman14].  Os alunos 
aprofundam-se de forma ativa e dinâmica no tema da 
semana. As questões apresentadas são respondidas, 
primeiro individualmente e, em seguida, após discussão 
com o colega. Em todos os encontros, o aluno aprende a 
partir de sua própria produção,  ou seja, num processo 
ativo de aprendizagem. 
Perspectivas na extensão universitária. Uma Extensão 
imediata que decorre do Programa de Tutoria é, 
primeiramente, a aplicação para alunos aceitos na UFMT à 
espera do segundo período letivo. Em seguida, pode-se 
propor uma expansão da atuação desta Extensão a alunos 
do Ensino Médio das escolas públicas de Cuiabá e Região.
*Professores do Instituto de Física da UFMT. 

 

Promovido pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 
(Proeg), a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) 
realizou o III Fórum dos Bacharelados. Durante dois dias, o 
evento, que foi realizado junto com VI Fórum das 
Licenciaturas, abordou temas  vinculados às formações e 
contou com quatro grupos de trabalho, que abordaram a 
curricularização da extensão, a formação dos professores 
do Ensino Superior, metodologias ativas; licenciatura  e 
formação continuada de professores da educação básica.
No Bacharelado, o destaque foram as tecnologias e 
metodologias ativas. O tema foi abordado por José 
Manuel Moran Costas, da Universidade de São Paulo 
(USP), que já trabalha com o conceito. A programação 
contou com a discussão de um documento referência 
sobre política institucional de formação continuada, 
tanto de professores do ensino básico, quanto dos 
docentes das instituições de ensino superior do Estado de 
Mato Grosso. Elaborado pelo Comitê Gestor Institucional 
de Formação Continuada da UFMT (Comfor), responsável 
pela condução dos projetos de formação continuada no 
Estado, ele será encaminhado às unidades acadêmicas 
para que os professores também possam fazer suas 
contribuições.
Após essa etapa, o documento volta ao Comitê para que 
seja elaborada uma minuta de resolução com propostas 
de melhorias nos cursos de graduação, licenciatura e 
bacharelado, e nas políticas de formação continuada. 
Posteriormente, a minuta será encaminhada ao Conselho 
de Ensino Pesquisa e Extensão (Consepe) da UFMT. 
Participaram dessa discussão os pró-reitores de 
Graduação das instituições de ensino superior de Mato 
Grosso, representantes do ensino básico das redes 
municipal e estadual de ensino e a presidente da Câmara 
de Graduação do Consepe, Adalmar Rosana de Pinho 
Furtado, além de coordenadores dos cursos de graduação 
da UFMT. 
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O Curso de Biblioteconomia do Campus de Rondonópolis 

da Universidade Federal de Mato Grosso é o primeiro e 

único curso de Biblioteconomia em instituição pública no 

Estado de Mato Grosso, além disso na última avaliação do 

MEC conquistou o conceito 4 (muito bom), numa escala, 

em que a nota máxima atribuída como ensino de 

excelência é 5.As disciplinas básicas do curso incluem 

Biblioteca e Ação cultural, Cultura Brasileira, Fundamentos 

de Comunicação, Fundamentos em Biblioteconomia, 

Documentação e Ciência da Informação e História dos 

Registros de Informação e de Transmissão Cultural e 

Epistemologia.  O curso oferece, ainda, aulas de 

Administração, Estudos de Usuários, Gestão de Projetos, 

Gestão de Serviços, Marketing, Organização, Sistemas e 

Métodos, Organização e Administração de Bibliotecas e 

Planejamento.  Bem como aulas de Representação 

Descritiva, Representação Temática, Editoração, 

Formação e Desenvolvimento de Acervos, Informação em 

Ciência e Tecnologia, Recursos Informacionais, Serviços de 

Referência e Informação, Gestão do Conhecimento, 

Gestão Eletrônica de Documentos, Informática 

Documentária.

O curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de 

Mato Grosso é estruturado com a missão de propiciar 

formação universitária em nível de graduação e formar 

bacharéis em Biblioteconomia, também denominados de 

bibliotecários, com conhecimentos, competências e 

habilidades para discutir e solucionar questões 

relacionadas à seleção, à coleta, à organização, a 

representação, ao tratamento, à disseminação e ao acesso 

à informação, conhecimento e cultura em diferentes 

meios, formatos e suportes.

O perfil almejado para os Bibliotecários formados pelo 

Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de 

Mato Grosso é o indicado pela Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO), ou seja, o bibliotecário é o profissional 

que “disponibiliza informação em qualquer suporte; 

gerencia unidades como bibliotecas, centros de 

documentação, centros de informação e correlatos, além 

de redes e sistemas de informação. Trata tecnicamente e 

desenvolvem recursos informacionais; dissemina informação 

com o objetivo de facilitar o acesso e geração do 

conhecimento; desenvolve estudos e pesquisas; realizam 

difusão cultural; desenvolvem ações educativas. Podem 

prestar serviços de assessoria e consultoria”.

O egresso deverá associar os saberes, as práticas e os valores 

tratados no transcorrer do curso para assumir uma atitude 

voltada a alcançar realização pessoal e crescimento 

profissional, estabelecendo para tanto um ambiente de 

trabalho e de relações sociais capazes de lhe permitir interagir 

no processo de gestão da informação, com visão 

interdisciplinar, preocupado com a formação de futuros 

leitores e habilitado a atender às necessidades de informação 

oriundas dos diversos setores da sociedade.

Finalizando, temos a argumentar que a atuação do 

profissional de Biblioteconomia tem um papel fundamental 

para o desenvolvimento cultural da população, 

especialmente com incentivo à leitura, aproximando o 

cidadão à arte, sobretudo aquelas pessoas distantes da 

cultura letrada, como forma de propiciar uma conscientização 

individual em prol de um maior bem-estar coletivo, 

particularmente da sociedade mato-grossense.

* Professor do curso de Biblioteconomia da Universidade 

Federal de Mato Grosso, Câmpus de Rondonópolis

“Na última avaliação do 
MEC, [o curso de 

Biblioteconomia da UFMT 
no Câmpus de 

Rondonópolis] conquistou 
o conceito 4 (muito bom), 

numa escala, em que a 
nota máxima         
atribuída é 5”
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