
Física na nuvem: iniciativa para fazer chover conhecimento

Esta seção objetiva relatar a vivência de ações extensionistas vinculadas ao “Física na nuvem”. Quem nos fala 
sobre o programa, que busca estimular o protagonismo e o empreendedorismo social na formação dos acadêmicos, 
é o professor Elvis Lira da Silva, docente do Instituto de Física, licenciado em Física pela UFMT e com Mestrado, 
Doutorado e Pós-doutorado na mesma área pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 

Com a palavra, o professor!

Início de conversa

Sou Coordenador do curso de Física – Licenciatura, lecionando a disciplina de Estudos Dirigidos I e IV, que tem o 
objetivo de auxiliar os estudantes na própria prática do estudar; a disciplina de Laboratório de Física III, momento 
em que os discentes realizam experimentos relacionados à Eletricidade e ao Magnetismo e, por fim, a disciplina 
de Estágio Docente II, que busca introduzir os estudantes em intervenções de regência em um espaço de ensino 
não formal. Cinco estudantes dessa disciplina participam do programa Física na Nuvem (FnN), objeto deste relato.

A potencialidade da extensão universitária

A universidade pública se distingue de outras instituições de ensino pelas ações de Pesquisa e Extensão. O diálogo 
entre universidade e sociedade, por meio das atividades de extensão, permite uma troca de saberes qualificada 
e de altíssimo nível, fazendo com que a sociedade se aproprie de forma mais direta dos saberes produzidos pela 
instituição, e, em contrapartida, questione se esses saberes, de fato, auxiliam na compreensão da realidade. 
Tanto a sociedade quanto a universidade se aprimoram por meio das atividades de extensão, num sistema que 
é constantemente retroalimentado e modificado. O FnN surgiu em 2015 do anseio de discentes e docentes do 
Instituto de Física. Os estudantes se sentiam muito distantes da sociedade e desconectados da academia. Era 
preciso, portanto, resgatar o papel social e acadêmico da universidade. 

Os projetos do Física na Nuvem: objetivos, contexto e sujeitos

Inicialmente, elaboramos dois projetos, o Resgate Social (FnN-RS), que tem a finalidade de realizar intervenções 
de regência no ambiente escolar, de uma maneira inovadora, com uma abordagem focada na física experimental, 
e o Resgate Acadêmico (FnN-RA), que objetiva aproximar os discentes da universidade, através de materiais 
escritos e audiovisuais para popularizar o conhecimento da Física. O FnN-RS  ocorre uma vez por semana na Escola 
Estadual “Dione Augusta Silva Souza”, localizada no bairro CPA IV, em Cuiabá. O FnN-RA é desenvolvido no espaço 
da UFMT. Além de produzir materiais, realiza a popularização da Física através da página do programa (http://
fisica.ufmt.br/nuvem/) e das redes sociais (https://www.facebook.com/fisicananuvem). 

Em 2016, o FnN incorporou o projeto Integração Universidade–Sociedade PRÓ-ENEM, um cursinho comunitário 
preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O PRÓ-ENEM foi idealizado por acadêmicos dos 
cursos de física e química e complementou perfeitamente o FnN.  Nesse mesmo ano, o Física na Nuvem formalizou 
visitas realizadas por escolas ao Instituto de Física, assim como eventos de popularização da ciência dentro da 
UFMT, por meio do Projeto Instituto de Física de Portas Abertas (FnN-IFPA), e fora dela, através do Projeto Instituto 
de Física Sem Fronteiras (FnN-IFSF). Em 2018, houve a formalização do Projeto Mulheres nas Ciências (FnN-MnC), 
constituído de atividades voltadas à discussão do papel feminino no desenvolvimento da ciência.  

Nesses cinco anos de programa, o FnN construiu importantes parcerias. Junto com a Secretaria de Estado de 
Ciência e Tecnologia (Secitec), vem participando, desde 2016, da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em 
Cuiabá, um dos maiores eventos de popularização da ciência de Mato Grosso, e com o SESC Arsenal, tem realizado 
uma série de eventos e oficinas. 

Apesar de todas as atividades desenvolvidas, o FnN não tem financiamento contínuo; as atividades são realizadas 
de forma voluntária pelos discentes. Os materiais utilizados nas oficinas são adquiridos com apoio de parcerias do 
“auxílio vivência”. 

Física na nuvem: atuação e função social

Cada um dos seis projetos do FnN tem dinâmica própria. Em todos, há a preocupação com o aperfeiçoamento do 
discente e com o papel social da universidade. Apresentarei a dinâmica das ações de quatro desses projetos:

Projeto Resgate Social (FnN-RS): Acadêmicos idealizam e produzem materiais escritos e audiovisuais (https://
www.youtube.com/watch?v=pecIvQcYnHk),  planejados com o auxílio de um docente. O docente avalia e sugere 
aperfeiçoamentos no material, que é então publicado. O projeto também divulga eventos científicos na página do 
FnN e nas redes sociais.

As atividades ocorrem na Escola Estadual “Dione Augusta Silva Souza”. No início do ano, uma equipe vai à escola e 
elabora um cronograma anual de atividades semanais. Na UFMT, os discentes, aproximadamente 30, são divididos 
em quatro grupos, cada um com um estudante coordenador. Antes de realizarem as atividades na escola, essas 
são realizadas para um docente, que faz ponderações e sugestões. Além das atividades semanais, prevê-se uma 
culminância, no formato de feira de ciências, com experimentos pensados ao longo do ano.  O projeto é finalizado 
com uma visita dos estudantes aos laboratórios do Instituto de Física.

Projeto PRÓ-ENEM: Discentes lecionam todas as competências cobradas no Enem. O projeto tem início selecionando 
discentes de diversos cursos que queiram ser voluntários. Em 2018, 67 discentes participaram da ação. Esse 
projeto oferece 250 vagas, distribuídas entre escolas públicas (100) e inscrições online (150). Em 2019, foram 
contempladas as Escolas Estaduais “Antonio T. Curvo”, “Padre Ernesto”, “Antônio Epaminondas”, “Irene Gomes” e 
“Dione Augusta”. As aulas ocorrem todos os sábados, das 8 às 18h, com intervalo de almoço das 12h às 14h. Entre 
13h e 14h, são ofertadas aulas opcionais experimentais de Física e aulas extras das demais disciplinas.  Durante a 
semana, são feitas tutorias online de algumas disciplinas. 

Projeto Mulheres nas Ciências (FnN-MnC): Grupo de discentes mulheres do IF realiza debates sobre o papel das 
mulheres na ciência, além de resgatar a história e importância ocultada de notáveis mulheres. As discussões 
ocorrem tanto dentro do espaço do IF, onde as estudantes secundaristas são trazidas para uma roda de conversa 
com as docentes e discentes da UFMT, quanto no ambiente escolar, onde são realizadas oficinas, ministradas 
preferencialmente pelas estudantes da própria escola, preparadas pelas discentes do curso de Física. Além das 
oficinas, uma exposição sobre cientistas renomadas é produzida, na qual se discute com toda a comunidade escolar 
a importância dessas mulheres para o desenvolvimento científico.

Projeto Instituto de Física de Portas Abertas (FnN-IFPA):  São realizadas visitas de escolas aos laboratórios do 
Instituto de Física. A visita é guiada pelos discentes do IF, que mostram os principais experimentos dos laboratórios, 
fazendo uma conexão com o conteúdo visto pelos estudantes nas escolas. Os discentes planejam, ainda, uma série 
de oficinas e palestras relacionadas com ciência e tecnologia. As inscrições para o evento são feitas pela internet, 
sendo destinado a um público a partir de quatro anos de idade. 

No FnN-IFSF, é o IF que se desloca até a comunidade. Dando preferência por bairros periféricos de Cuiabá e 
região, os discentes fazem oficinas e palestras para a população local. Existe grande procura de associações e 
creches da grande cidade pelas atividades. Os discentes visitam o local para definir quais atividades são possíveis 
e para pensar na organização do espaço, de tal maneira que, mesmo que a instituição não tenha condições, o 
projeto crie o ambiente necessário para as atividades. A periodicidade das visitas depende da dinâmica necessária 
a cada atividade.

A popularização da ciência e seus resultados

De acordo com um levantamento de 2015 da Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência, Cuiabá é 
uma entre as cinco capitais brasileiras sem espaços de popularização da ciência, como museus de ciências e 
observatórios astronômicos. Além da inexistência desses espaços, são poucos os programas de popularização 
da ciência  no Estado. O FnN proporciona, minimamente, que essa popularização ocorra. Proporcionamos que 
estudantes do ensino fundamental e médio visualizem o belo na ciência. Para a UFMT, programas como o FnN 
permitem conversar com a sociedade, mostrando como o conhecimento científico é importante e divulgando os 
trabalhos realizados na instituição. 

O FnN recebe muitas respostas diretas da sociedade, desde mensagens de agradecimento em redes sociais ao 
brilho dos olhos de pessoas de 70 anos que visualizam as crateras da Lua pela primeira vez. Percebemos o valor 
do projeto na alegria de crianças soltando foguetes. A resposta vem também pelo número de participantes das 
atividades que decidem cursar física e pelo número de estudantes ingressantes na universidade que se tornam 
colaboradores da ação. Temos muitos exemplos assim no FnN-RS e no PRÓ-ENEM. 

Para a universidade, o programa é importante, também, por proporcionar vivência extra aos discentes, contribuindo 
para a permanência na graduação.

O protagonismo discente

Um dos grandes diferenciais do FnN é o incentivo ao protagonismo discente. Muitos dos projetos surgiram do 
questionamento e da vontade dos próprios alunos. São eles, de fato, que ditam o ritmo das ações. Assim, os 
estudantes se sentem parte do FnN, aderindo espontaneamente ao projeto, porque, são, realmente, o FnN. As 
lideranças vão nascendo espontaneamente, de forma que os que eram iniciantes tornam-se coordenadores. Só 
em 2019, são mais de 160 discentes envolvidos. Basta permitir o protagonismo discente que os estudantes se 
engajam. Essa é uma crítica que faço constantemente nos espaços que discutem a extensão universitária. É 
preciso incentivar e permitir o protagonismo discente. É preciso permitir que esses discentes sejam oficialmente 
coordenadores de projetos de extensão, possam propor e desenvolver ações para e com a comunidade externa, 
com todo o suporte docente necessário. 

O FnN permite que os estudantes se aprimorem, estimulando e auxiliando em novos métodos e dinâmicas, 
desenvolvendo na prática as habilidades necessárias para um bom profissional. Discentes de muitos cursos já 
realizam parte do estágio supervisionado nas atividades do FnN, que é, portanto, antes de tudo, espaço de 
formação. E um espaço de formação que, pelo que os dados preliminares indicam, fortalece a permanência dos 
discentes no ambiente universitário. 

Em 2019, o FnN está em seu quinto ano de existência, portanto, a primeira geração de discentes que participou do 
projeto já teve tempo de ter se formado ou evadido do curso de física.  Levantamos que desses 30 discentes apenas 
27% evadiu do curso, 47% (14 discentes) já se formou e 27% é formando em 2019/1 ou está para se formar. Em 
um curso com média de evasão beirando os 80%, parece ser um dado muito positivo. Dos 14 formados, 11 fazem 
Mestrado. Análises mais rigorosas, considerando outros fatores, são necessárias para termos compreensão do 
quão importante, de fato, o FnN foi na formação/permanência desses estudantes.

Conquistas e desafios

Apesar de todas as dificuldades, o FnN conseguiu, junto com outros programas, estabelecer uma cultura 
extensionista dentro do IF. Temos um atendimento médio anual de cinco mil beneficiados na forma presencial. 
Se contabilizarmos o alcance via redes sociais e internet, esse número se torna muito maior. Nas redes sociais, 
alcançamos pessoas em muitos países, como Chile e Alemanha. Desenvolvemos, além  das produções textuais e 
audiovisuais, parcerias importantes para Mato Grosso e para a UFMT. Muitos dos estudantes que fizeram o PRÓ-
ENEM foram aprovados na UFMT e em outras instituições, nas mais diversas áreas. 

São muitas as conquistas, assim como as dificuldades. As principais dificuldades ainda se referem à questão 
financeira e ao apoio institucional. O FnN nunca foi financiado de forma constante. Os parceiros contribuíram em 
momentos específicos com materiais para oficinas. A questão de bolsas é outra problemática; uma ínfima parcela 
dos participantes possui bolsa, a grande maioria faz trabalho voluntário. Nos anos anteriores, a UFMT auxiliou 
com o transporte dos discentes e dos materiais para as atividades. Em 2019, a forma de solicitar o transporte 
mudou, ficando praticamente impossível de conseguir. As ações têm sido feitas com transporte próprio. Entretanto, 
conseguimos avançar em muitos aspectos, em especial, na organização e execução das atividades.

Palavras finais

Fazer extensão universitária, é, sem dúvida, uma enorme satisfação para todos nós. No contato com a sociedade 
é que percebemos nossa verdadeira vocação e compreendemos a importância da universidade na troca de saberes 
e na formação da população.

EntrevistaEXPERIÊNCIA EXITOSA

O entrevistado desta edição é o professor 
Aristides José da Silva Júnior, diretor do Instituto 
de Ciências Exatas e Naturais (ICEN) do Câmpus 
de Rondonópolis e coordenador local do Mestrado 
Interinstitucional em Clínica Médica UFMT/Unicamp. 
Graduado em Enfermagem, tem Mestrado em 
Engenharia Biomédica e Doutorado em Educação. 
É professor adjunto da instituição desde 2005, 
atuando na docência do curso de Enfermagem, 
além de desenvolver pesquisas na área de atenção 
primária e gestão em saúde. Nesta entrevista, fala 
sobre o Instituto e nos provoca a ampliar nossas 
reflexões sobre o fazer universidade, que, além de 
ensino, pesquisa e extensão, envolve gestão.

Boletim das Licenciaturas e Bacharelados 
(BLB) — O senhor poderia contextualizar a 
criação do ICEN? 

Aristides José da Silva Júnior — O ICEN foi 
criado em 1992, com a reorganização administrativa 
da UFMT, (Resolução CD nº. 27, de 12 de fevereiro 
de 1992). A partir dessa reorganização, passaram 
a funcionar, em Rondonópolis, os Institutos de 
Ciências Exatas e Naturais (ICEN) e o de Ciências 
Humanas e Sociais (ICHS), que vieram a congregar 
todos os cursos existentes. 

Atualmente, o Câmpus conta com três Institutos, 
sendo que o ICEN é constituído pelos Departamentos 
de Biologia e Matemática, cursos de graduação em 
licenciatura (Ciências Biológicas e Matemática) e 
bacharelados (Ciências Biológicas, Enfermagem, 
Medicina e Sistemas de Informação), além dos 
cursos de pós-graduação (Mestrado em Matemática 
e Residências Multiprofissionais em Saúde).

BLB — A sua gestão como Diretor do ICEN 
iniciou em abril de 2019. Qual foi a ação mais 
importante realizada no Instituto nesse início 
de gestão? 

Aristides Júnior — Como marco de início de 
gestão, realizamos a primeira semana pedagógica 
do instituto com a participação dos membros 
dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) de 
todos os cursos. O evento teve como foco a 
política institucional de aplicação do planejamento 
estratégico, estabelecendo como temas centrais o 
planejamento e a avaliação nos cursos. O evento 
contribuiu para que os membros dos núcleos 
refletissem sobre a importância destes temas nos 
cursos. Acreditamos que a autoavaliação produzirá 
indicadores que contribuirão para o planejamento 
e a melhoria continuada do processo de ensino do 
instituto.

BLB — Qual o grande desafio imposto ao cargo 
de diretor de uma unidade acadêmica? 

Aristides Júnior — Fazer a gestão acadêmica 
em uma unidade tão heterogênea, com cursos de 
diferentes áreas do saber e em diferentes fases de 
amadurecimento acadêmico. 

BLB — Que iniciativas os estudantes do 
Instituto podem tomar para potencializar 
seus currículos? O que o ICEN oferece nesse 
contexto?

Aristides Júnior — Temos diversos projetos de 
vivência, ensino, extensão e pesquisa. A participação 
nessas atividades torna a vida acadêmica mais 
efervescente e contribui para a formação profissional, 
como também para a construção da cidadania.  

BLB — Há projetos no ICEN que visam ao 
atendimento da comunidade por meio dos 
alunos? Poderia comentar em linhas gerais?

Aristides Júnior — Os cursos da área da saúde 
(Medicina e Enfermagem) exercem atividades 
práticas na rede de atenção à saúde na região sul 
do estado, atendendo a comunidade, especialmente 
os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), 
com enfoque na promoção de saúde e prevenção 
de doenças. Na área de Sistemas de Informação, 
desenvolvemos projetos de acessibilidade, inclusão 
digital e de inovação, apoiando o desenvolvimento 
de Startups. Na Matemática, o principal projeto 
desenvolvido é a olimpíada municipal de 
matemática, na qual nossos alunos atuam nas 
escolas do município, contribuindo com o ensino 
e preparando alunos e professores de escolas 
públicas. Os cursos de Ciências Biológicas atuam em 
projetos de educação ambiental, práticas voltadas 
à conservação e preservação do meio ambiente 
e práticas laboratoriais para análises clínicas. Na 
pesquisa, as principais linhas desenvolvidas são 
relacionadas à diversidade de espécies animais 
e vegetais de Mato Grosso — com registros de 
espécies e descrição de novas, de seus aspectos 
ecológicos de distribuição e interação —, e ao uso 
da biodiversidade aplicada.

BLB — Quais as principais lições aprendidas 
durante a sua carreira como professor 
universitário?

Aristides Júnior — Acredito que a capacidade 
de aprender a aprender, como estratégia para se 
reinventar reconstruindo diariamente os fazeres da 
docência, de dar significado ao que é estudado e de 
desenvolver a capacidade de construir seu próprio 
conhecimento, criando meios para compartilhá-lo 
com uma sociedade em constante transformação. 

BLB — A evasão no Ensino Superior é um 
problema que atinge diversas instituições 
no Brasil. Como pesquisador da educação, 
quais meios considera para combater esse 
fenômeno?

Aristides Júnior — A evasão no Ensino Superior 
é um problema multifatorial que atinge diversas 
instituições no Brasil e no mundo, gera alguns 
problemas, como perda de recursos pelo Estado e 
prejuízo social para todo o país, por não qualificar 
sua força de trabalho.

No ICEN, a taxa de sucesso dos cursos gira em 
torno de 38%, com melhores resultados nos cursos 
da área da saúde, quando comparados aos da área 
de exatas. Em nosso plano de gestão, estamos 
traçando estratégias para esse enfrentamento. 
Iniciamos o mapeamento das causas do problema 
para enfrentá-lo, avaliando as ações de forma 
continuada, e esperamos bons resultados. Na 
matemática, por exemplo, temos a construção 
do novo projeto pedagógico, desenvolvimento de 
novas abordagens de ensino e inserção precoce 
dos discentes em unidades de ensino. São as 
intervenções iniciais para o enfrentamento da 
problemática. 

BLB — Deseja acrescentar algo?

Aristides Júnior — Gostaria de destacar a 
necessidade do olhar sobre os desafios da gestão 
didático-pedagógica no Ensino Superior; acredito 
que nossa função não deve se limitar a responder 
aos problemas: deve, de fato, construir um 
planejamento comprometido com o processo de 
trabalho em equipe e condições institucionais 
mínimas. Dentre essas condições, destacam-
se: equipe docente; definição clara de metas e 
objetivos; desenvolvimento, acompanhamento e 
avaliação das ações descentralizadas; solução de 
problemas e tomadas de decisão de forma integrada 
e compartilhada.

Assim, entendemos como desafiador e oportuno 
o desenvolvimento docente sobre gestão, 
possibilitando a reflexão sobre as experiências 
sob a ótica dos processos organizacionais. Isso 
implica compreender o processo de gerenciamento, 
a ser identificado para que se assuma um papel 
significativo na relação interpessoal e em todo o 
processo pedagógico.

Trazer, portanto, a importância do planejamento 
e gestão estratégica na Coordenação de Curso, 
na Chefia de Departamento e na Direção, como 
elemento que consolida os fazeres da universidade, 
e responsabilizar-se em dar suporte ao trabalho 
pedagógico e à consolidação da nossa missão na 
sociedade, nos motivam a exercer este mandato.
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Licenciaturas 

Caro(a) professor(a), 

O 14º número do Boletim das Licenciaturas e Bacharelados traz valiosas 
contribuições do Instituto de Física (IF) do Câmpus de Cuiabá e do Instituto de 
Ciências Exatas e Naturais (ICEN) do Câmpus de Rondonópolis.

Na seção de relato de experiência exitosa, o professor Elvis Lira da Silva, docente 
do IF, nos fala sobre o Programa “Física na nuvem”, que objetiva desenvolver 
uma maior integração entre os acadêmicos do curso de Física e a comunidade 
externa, a fim de formar profissionais críticos e socialmente responsáveis. 
As ações relatadas evidenciam o desejo do corpo docente de promover uma 
aprendizagem significativa, buscando ultrapassar os espaços tradicionais da sala 
de aula, a partir do desenvolvimento de práticas que vão ao encontro do exercício 
da transformação social. 

Na entrevista gentilmente concedida, o professor Aristides José da Silva Júnior, 
diretor do ICEN, além de abordar questões relacionadas aos cursos que compõem 
o Instituto, brinda-nos com caras reflexões sobre os desafios da gestão didático-
pedagógica no Ensino Superior, destacando que a “nossa função não deve se 
limitar a responder aos problemas: deve, de fato, construir um planejamento 
comprometido com o processo de trabalho em equipe e condições institucionais 
mínimas”.

Agradecemos as contribuições dos professores e esperamos que este veículo 
possa se constituir cada vez mais como um caminho de difusão de conhecimento 
e experiências!

Boa leitura!
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