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TÍTULO: AGÊNCIA DE JORNALISMO FOCAIA 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

CUA 

COORDENADOR: ANTONIO SEBASTIAO DA SILVA 

RESUMO: O projeto tem como objetivo colocar os estudantes 

de Jornalismo em contato com os fatos sociais, de 

modo que possam transformá-los em notícia, 

fundamentalmente. Neste contexto, com a produção 

de informações especialmente do Jornalismo 

Científico, com vazão aos acontecimentos 

acadêmicos, com ampla cobertura dos assuntos 

relativos à Universidade Federal de Mato Grosso – 

UFMT, sobretudo, Campus do Araguaia – CUA. 

Ademais, trata-se de oportunidade de relacionar 

teoria e prática de comunicação. Insere-se na 

necessidade de proporcionar entendimento das 

tecnologias da Comunicação e seus impactos na vida 

econômica, política e social. No que diz respeito à 

comunidade, o projeto se propõe a levar mais 

informação do espaço universitário para os meios 

de comunicação local e regional, de modo a ampliar 

o conhecimento do desenvolvimento de pesquisa e 

extensão. Neste sentido, abre-se oportunidade de 

aplicar conteúdo do curso de Jornalismo na 

publicação de matérias jornalísticas e trabalhos 

acadêmicos por meio da Comunicação Digital (blog, 

Twitter e redes sociais virtuais, etc.). Estratégia 

delineada para a Agência de Jornalismo FOCAIA tem 

como base operacional o blog 

www.focaia.blogspot.com. Nome surgiu da junção 

de duas palavras: FOCA + ARAGUAIA. 'Foca' nas 

redações dos jornais, quer dizer estudante de 

jornalismo ou jornalista em início de carreira. 

'Araguaia' porque o Campus Universitário do 

Araguaia, localizado em Barra do Garças, fica na 

região conhecida como Vale do Araguaia. Assim 

surgiu a Focaia - Focas do Araguaia - Agência de 

Jornalismo do Campus Universitário do Araguaia da 

Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT. Por 

meio da Focaia busca-se atividades complementares 

ao projeto pedagógico do curso, de acordo com as 



condições locais e regionais às aspirações dos 

estudantes e também às aspirações da sociedade 

envolvente.  

 

 

 



 

TÍTULO: BOTOBLOG: UMA PROPOSTA DE JORNALISMO 
AMBIENTAL NO VALE DO ARAGUAIA 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

CUA 

COORDENADOR: JOCIENE CARLA BIANCHINI FERREIRA PEDRINI 

RESUMO: O Botoblog traz como proposta a produção de 

jornalismo ambiental realizada no Vale do Araguaia 

matogrossense, uma região rica em recursos 

hídricos, turismo, fauna e flora. Uma região também 

em crescimento, que comporta as cidades de Barra 

do Garças, Pontal do Araguaia e Aragarças e que 

precisa lidar com a dicotomia do espaço urbano e 

natural. O blog, inserido na plataforma digital, 

sendo um meio de fácil propagação, alerta e 

conscientiza a população local sobre o crescimento 

sustentável e a preservação do meio ambiente, 

temas de difícil inserção na sociedade nos dias de 

hoje tendo em vista estilos de vida cada vez mais 

pautados no consumismo e no modo capitalista. As 

pautas para produção de matérias de cunho 

ambiental serão discutidas semanalmente e a 

produção realizada em conjunto pelos alunos 

ouvindo os interesses da comunidade. O blog 

cumpre seu papel social de informar e discute 

questões ambientais que estão em crise no mundo 

hoje em dia, o que torna o projeto ainda mais 

relevante.  



 

TÍTULO: NÚCLEO DE PRODUÇÃO DIGITAL: FORMAÇÃO 
TÉCNICA E DIFUSÃO AUDIOVISUAL 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

CUA 

COORDENADOR: GILSON MORAES DA COSTA 

RESUMO: Os  Núcleos de Produção Digital (NPD´s), são 

espaços com estrutura humana, física, tecnológica e 

metodológica para promover as diversas atividades 

de formação audiovisual (cursos, oficinas, mostras, 

palestras), estimulando o acesso ao conhecimento, 

aperfeiçoamento técnico e produção audiovisual. A 

implantação do Núcleo de Produção Digital – NPD 

no Campus Araguaia da Universidade Federal de 

Mato Grosso (UFMT) é fruto de um convênio 

firmado entre a UFMT e o Ministério da Cultura, 

através da Secretaria de Audiovisual e vem 

propiciando a capacitação de mão de obra técnica 

na área de cinema e audiovisual, através da 

realização de cursos e oficinas. Para o ano de 2016 o 

NPD pretende dar continuidade as atividades 

desenvolvidas entre os anos de 2014 e 2015, 

notadamente aqueles caracterizadas como 

atividades de formação e produção audiovisual, 

bem como a manutenção do Circuito Exibidor, 

formado por 10 cineclubes instalados em municípios 

da região.  



 

TÍTULO: PROJETO DE EQUIPE DE APOIO AO SISTEMA SIEX 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

CUA 

COORDENADOR: ANNA MARIA PENALVA MANCINI 

RESUMO: O projeto tem como proposta o auxílio e 

implementação da plataforma extensão do Sistema 

de Gestão e Informações de Projetos, tendo toda ela 

sido informatizada, deixando para trás todo 

trabalho anteriormente manual. Por conta dessas 

mudanças, os bolsistas-extensão darão suporte para 

que seja feita essa implementação sem que isso 

atrapalhe o funcionamento normal das ações 

extensionistas.  



 

TÍTULO: REVISTA ELETRÔNICA GEOARAGUAIA 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

CUA 

COORDENADOR: ROMARIO ROSA DE SOUSA 

RESUMO: A necessidade desse projeto, surge na perspectiva 

de estimular os alunos do curso de Geografia e 

áreas afins no Campus Universitário do Araguaia, 

unidade de Barra do Garças-MT, bem como, trazer 

os alunos e professores das redes de ensino privada 

e pública, local, região, nacional e internacional a 

terem um olhar atualizado das discussões 

geográficas e de áreas afins num contexto da 

sociedade e da ciência no ambiente universitário. 

Este periódico disponibiliza contribuições científicas 

desde do ano de 2011 ao local, regional, nacional e 

internacional, na forma online.  



 

TÍTULO: 1º SIMPÓSIO #INTERMÍDIAS 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

CUA 

COORDENADOR: GESNER DUARTE PADUA 

RESUMO: O evento discutirá as possibilidades de uso das 

novas mídias digitais na Comunicação Social, em 

geral, e no Jornalismo, em específico. Em um 

contexto social no qual as novas tecnologias da 

comunicação e da informação permeiam a nossa 

vida de forma cotidiana e irreversível, inc lusive na 

produção e aquisição de conhecimento mediado 

pela atividade jornalística, a proposta desse evento 

se justifica pelo fato de propiciar aos estudantes de 

Comunicação subsídios pedagógicos para 

compreenderem e saberem lidar com essas novas 

ferramentas em suas práticas profissionais. Por 

outro lado também fomentará discussões sobre as 

possiblidades de utilização de meios alternativos de 

produção jornalística, entendendo essa atividade 

como um bem social público importante para o 

desenvolvimento de uma sociedade mais 

democrática e plural quanto à circulação de ideias e 

informações. O público alvo principal são os 

estudantes do curso de Jornalismo da UFMT-CUA e 

profissionais da área, atuantes na região. Espera-se 

que o simpósio contribua para o aprendizado de 

novas técnicas e tecnologias, especialmente as 

digitais, bem como para a reflexão crítica a respeito 

de suas possibilidades de utilização, objetivando o 

aperfeiçoamento da prática jornalística.  



 

TÍTULO: MÍDIA E PROCESSOS POLÍTICO-ELEITORAIS 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

CUA 

COORDENADOR: GESNER DUARTE PADUA 

RESUMO: O projeto será realizado em forma de curso de 

extensão e abordará alguns aspectos fundamentais 

das transformações da política na era da 

comunicação de massa, sua relação com a esfera 

pública midiática contemporânea e as 

consequências dessa relação para os processos 

político-eleitorais. Busca-se propiciar uma reflexão 

crítica acerca da relação entre meios de 

comunicação e processos políticos, suas implicações 

para o exercício da cidadania e para a democracia. 

Tendo em vista a imbricação cada vez maior entre 

mídia e política, e, especialmente considerando 

estarmos em um ano eleitoral, com pleitos a serem 

realizados em outubro, esse projeto tem sua 

importância por contribuir para que os estudantes, 

profissionais e pessoas da comunidade, em geral, 

entendam melhor alguns aspectos dessa complexa 

gramática de relações entre política e mídia. O 

público alvo majoritário são os estudantes e 

profissionais do Jornalismo, para os quais o curso 

poderá servir como aperfeiçoamento acadêmico e 

técnico, porém, devido ao seu caráter abrangente e 

aberto, o projeto poderá beneficiar também, a 

estudantes de outras áreas e a todos os membros da 

comunidade regional de Barra do Garças que, 

independente da sua formação acadêmica ou 

profissional, área de atuação, grupo social ou 

filiação político-ideológica, possam situar-se, como 

cidadãos, e compreender melhor essa complexa teia 

que se configurou a política partidária e sua relação 

com a mídia na contemporaneidade.  



 

TÍTULO: XAVANTE: MEMÓRIA, CULTURA E RESISTÊNCIA 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

CUA 

COORDENADOR: GILSON MORAES DA COSTA 

RESUMO: A presente proposta traz como objetivo a produção 

de um documentário de média metragem, com 

versões em 26 e 33 minutos, para registrar as 

manifestações culturais próprias da etnia Xavante, 

bem como testemunhar e divulgar ações 

empreendidas por esta comunidade para recuperar 

seus direitos territoriais e debater suas 

reivindicações. A linha de condução da narrativa 

será o registro dos dois mais importantes rituais da 

aldeia Namukurá (localizada a 160 km da cidade de 

Barra do Garças/MT)  que ainda são preservados: o 

Wai´á Rini  e o Wapté Mnhõnõ (cerimônias  distintas 

que introduzem os jovens xavantes na vida 

espiritual e social, promovente o contato com as 

forças da natureza e testando seus limites físicos).  

 


