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TÍTULO: CAPOEIRA FEDERAL 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Departamento de História ICHS CUR 

COORDENADOR: ADILSON JOSE FRANCISCO 

RESUMO: O Programa de Ações Educativas e Artístico-

Culturais da UFMT-Rondonópolis 2016 tem como 

objetivo dinamizar ações de caráter artístico-

culturais desenvolvidas, através da seção de Cultura 

do Campus,  a partir de seis projetos matrizes: a) 

Projeto Capoeira Federal b) Projeto Coral 

UFMT/Rondonópolis c) Projeto Cine Cult d) Projeto 

Oficinas de Teatro, e) Projeto Clube da dança, f) 

Projeto Oficina de Xadrez.  Tratam-se de projetos já 

implantados gradativamente em anos anteriores e 

buscam consolidar-se como ações concretas de 

politica  de artes e cultura oferecidas a toda 

comunidade acadêmica em seus três segmentos e a 

sociedade em geral.  A inovação para este ano, é 

manter a extensão real do Projeto Coral e Oficina de 

Xadrez  a população do Bairro Cidade de Deus I e II, 

e gradualmente ir levando, os demais projetos aos 

bairros do entorno do campus, visto constituir -se em 

área de alta densidade demográfica e extensa 

exclusão social e cultural. Com isto busca-se 

possibilitar o acesso e aprendizado às modalidades 

de praticas artístico-culturais de cada projeto e o 

compartilhar deste aprendizado, através dos 

bolsistas e colaboradores, aos moradores do 

entorno do Campus da UFMT.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CINE CULT 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Departamento de História ICHS CUR 

COORDENADOR: ADILSON JOSE FRANCISCO 

RESUMO: O Programa de Ações Educativas e Artístico-

Culturais da UFMT-Rondonópolis 2016 tem como 

objetivo dinamizar ações de caráter artístico-

culturais desenvolvidas, através da seção de Cultura 

do Campus,  a partir de seis projetos matrizes: a) 

Projeto Capoeira Federal b) Projeto Coral 

UFMT/Rondonópolis c) Projeto Cine Cult d) Projeto 

Oficinas de Teatro, e) Projeto Clube da dança, f) 

Projeto Oficina de Xadrez.  Tratam-se de projetos já 

implantados gradativamente em anos anteriores e 

buscam consolidar-se como ações concretas de 

politica  de artes e cultura oferecidas a toda 

comunidade acadêmica em seus três segmentos e a 

sociedade em geral.  A inovação para este ano, é 

manter a extensão real do Projeto Coral e Oficina de 

Xadrez  a população do Bairro Cidade de Deus I e II, 

e gradualmente ir levando, os demais projetos aos 

bairros do entorno do campus, visto constituir -se em 

área de alta densidade demográfica e extensa 

exclusão social e cultural. Com isto busca-se 

possibilitar o acesso e aprendizado às modalidades 

de praticas artístico-culturais de cada projeto e o 

compartilhar deste aprendizado, através dos 

bolsistas e colaboradores, aos moradores do 

entorno do Campus da UFMT.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CLUBE DA DANÇA 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Departamento de História ICHS CUR 

COORDENADOR: ADILSON JOSE FRANCISCO 

RESUMO: O Programa de Ações Educativas e Artístico-

Culturais da UFMT-Rondonópolis 2016 tem como 

objetivo dinamizar ações de caráter artístico-

culturais desenvolvidas, através da seção de Cultura 

do Campus,  a partir de seis projetos matrizes: a) 

Projeto Capoeira Federal b) Projeto Coral 

UFMT/Rondonópolis c) Projeto Cine Cult d) Projeto 

Oficinas de Teatro, e) Projeto Clube da dança, f) 

Projeto Oficina de Xadrez.  Tratam-se de projetos já 

implantados gradativamente em anos anteriores e 

buscam consolidar-se como ações concretas de 

politica  de artes e cultura oferecidas a toda 

comunidade acadêmica em seus três segmentos e a 

sociedade em geral.  A inovação para este ano, é 

manter a extensão real do Projeto Coral e Oficina de 

Xadrez  a população do Bairro Cidade de Deus I e II, 

e gradualmente ir levando, os demais projetos aos 

bairros do entorno do campus, visto constituir -se em 

área de alta densidade demográfica e extensa 

exclusão social e cultural. Com isto busca-se 

possibilitar o acesso e aprendizado às modalidades 

de praticas artístico-culturais de cada projeto e o 

compartilhar deste aprendizado, através dos 

bolsistas e colaboradores, aos moradores do 

entorno do Campus da UFMT.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CORAL UFMT RONDONÓPOLIS 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Departamento de História ICHS CUR 

COORDENADOR: ADILSON JOSE FRANCISCO 

RESUMO: O Programa de Ações Educativas e Artístico-

Culturais da UFMT-Rondonópolis 2016 tem como 

objetivo dinamizar ações de caráter artístico-

culturais desenvolvidas, através da seção de Cultura 

do Campus,  a partir de seis projetos matrizes: a) 

Projeto Capoeira Federal b) Projeto Coral 

UFMT/Rondonópolis c) Projeto Cine Cult d) Projeto 

Oficinas de Teatro, e) Projeto Clube da dança, f) 

Projeto Oficina de Xadrez.  Tratam-se de projetos já 

implantados gradativamente em anos anteriores e 

buscam consolidar-se como ações concretas de 

politica  de artes e cultura oferecidas a toda 

comunidade acadêmica em seus três segmentos e a 

sociedade em geral.  A inovação para este ano, é 

manter a extensão real do Projeto Coral e Oficina de 

Xadrez  a população do Bairro Cidade de Deus I e II, 

e gradualmente ir levando, os demais projetos aos 

bairros do entorno do campus, visto constituir -se em 

área de alta densidade demográfica e extensa 

exclusão social e cultural. Com isto busca-se 

possibilitar o acesso e aprendizado às modalidades 

de praticas artístico-culturais de cada projeto e o 

compartilhar deste aprendizado, através dos 

bolsistas e colaboradores, aos moradores do 

entorno do Campus da UFMT.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: OFICINA DE TEATRO UFMT 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Departamento de História ICHS CUR 

COORDENADOR: ADILSON JOSE FRANCISCO 

RESUMO: O Programa de Ações Educativas e Artístico-

Culturais da UFMT-Rondonópolis 2016 tem como 

objetivo dinamizar ações de caráter artístico-

culturais desenvolvidas, através da seção de Cultura 

do Campus,  a partir de seis projetos matrizes: a) 

Projeto Capoeira Federal b) Projeto Coral 

UFMT/Rondonópolis c) Projeto Cine Cult d) Projeto 

Oficinas de Teatro, e) Projeto Clube da dança, f) 

Projeto Oficina de Xadrez.  Tratam-se de projetos já 

implantados gradativamente em anos anteriores e 

buscam consolidar-se como ações concretas de 

politica  de artes e cultura oferecidas a toda 

comunidade acadêmica em seus três segmentos e a 

sociedade em geral.  A inovação para este ano, é 

manter a extensão real do Projeto Coral e Oficina de 

Xadrez  a população do Bairro Cidade de Deus I e II, 

e gradualmente ir levando, os demais projetos aos 

bairros do entorno do campus, visto constituir -se em 

área de alta densidade demográfica e extensa 

exclusão social e cultural. Com isto busca-se 

possibilitar o acesso e aprendizado às modalidades 

de praticas artístico-culturais de cada projeto e o 

compartilhar deste aprendizado, através dos 

bolsistas e colaboradores, aos moradores do 

entorno do Campus da UFMT.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: OFICINA DE XADREZ 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Departamento de História ICHS CUR 

COORDENADOR: ADILSON JOSE FRANCISCO 

RESUMO: O Programa de Ações Educativas e Artístico-

Culturais da UFMT-Rondonópolis 2016 tem como 

objetivo dinamizar ações de caráter artístico-

culturais desenvolvidas, através da seção de Cultura 

do Campus,  a partir de seis projetos matrizes: a) 

Projeto Capoeira Federal b) Projeto Coral 

UFMT/Rondonópolis c) Projeto Cine Cult d) Projeto 

Oficinas de Teatro, e) Projeto Clube da dança, f) 

Projeto Oficina de Xadrez.  Tratam-se de projetos já 

implantados gradativamente em anos anteriores e 

buscam consolidar-se como ações concretas de 

politica  de artes e cultura oferecidas a toda 

comunidade acadêmica em seus três segmentos e a 

sociedade em geral.  A inovação para este ano, é 

manter a extensão real do Projeto Coral e Oficina de 

Xadrez  a população do Bairro Cidade de Deus I e II, 

e gradualmente ir levando, os demais projetos aos 

bairros do entorno do campus, visto constituir -se em 

área de alta densidade demográfica e extensa 

exclusão social e cultural. Com isto busca-se 

possibilitar o acesso e aprendizado às modalidades 

de praticas artístico-culturais de cada projeto e o 

compartilhar deste aprendizado, através dos 

bolsistas e colaboradores, aos moradores do 

entorno do Campus da UFMT.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: O DEVIR HISTÓRICO EM TEMPOS DE CRISE DAS 
UTOPIAS 

CÂMPUS: RONDONÓPOLIS 

UNIDADE: Departamento de História ICHS CUR 

COORDENADOR: PLINIO JOSE FEIX 

RESUMO: Este evento de extensão proposto é mais uma 

edição da Filosofia e Humanidades, que é realizada 

anualmente. Nesta oportunidade será a sexta 

edição. Trata-se de discussão de temas na área de 

Filosofia, com estreito diálogo com as ciências 

humanas e sociais, tendo como finalidade contribuir 

com a formação acadêmica e a cidadania.   O título 

do evento de extensão deste ano é: “O Devir 

Histórico em Tempos de Crise das Utopias”. É uma 

temática pensada para discutir o processo histórico 

social a partir da crise das utopias no tempo 

presente. Esta crise se reflete e tem impacto sobre 

todas as dimensões da sociedade, inclusive no 

comportamento dos indivíduos. A proposta é 

discutir esta problemática do tempo presente, 

buscando compreender o projeto de modernidade 

arquitetado teórica e filosoficamente no passado e 

a sua não realização na amplitude e universalidade 

almejadas nas diferentes sociedades, especialmente 

as situadas no hemisfério Sul. Para além disso, será 

discutido o tempo futuro, os limites e as 

possibilidades históricas de construção democrática 

de sociedades sempre mais livres e igualitárias e a 

formação de sujeitos sociais conscientes do seu 

papel político enquanto cidadãos. Esta temática 

deve ser do interesse dos estudantes, uma das 

funções dos professores, uma das finalidades das 

instituições escolares e das Universidades e 

prioridade dos movimentos populares e entidades 

sociais progressistas.     Palavras Chave: Filosofia 

Política, Teorias da História, Modernidade, Utopia, 

Cidadania.  



 

 

 


