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TÍTULO: COMUNICAÇÃO ONLINE: UFMT ONLINE: 
NOTÍCIAS, NEWSLETTER E ASSESSORIA DE 
IMPRENSA E ATUALIZAÇÃO DAS PÁGINAS: 
SECOMM, TVU E PÁGINAS INSTITUCIONAIS DA 
REITORIA E VICE-REITORIA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Secretaria de Comunicação e Multimeios 

COORDENADOR: MARIA SANTISSIMA DE LIMA 

RESUMO: - Projeto editorial do site UFMT Online, de conteúdo 

diversificado, de acordo com a identidade visual 

adotada pela Instituição e  abrangendo a produção e 

postagem de notícias também nos sites 'aluno', 

'professor', ' servidor'. Os sites da Secomm e da TVU  

 

  

TÍTULO: COMUNICANDO COM ESTUDANTES 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Gerência de Imprensa 

COORDENADOR: JESSICA DA GRACA BASTOS BORGES 

RESUMO: O projeto tem por objetivo estabelecer 

relacionamento com a comunidade interna, formada 

por alunos de graduação e pós-graduação, membros 

de projetos de pesquisa e participantes de 

atividades de extensão, técnicos e professores 

vinculados à UFMT, bem como o público 

universitário de outras instituições, sobre os 

acontecimentos da UFMT: cursos de curta duração, 

palestras, conferências, espetáculos, mostras etc.   

Tem-se como objetivo manter um canal direto para 

a divulgação sobre as decisões oficiais da 

Administração Superior. Ao mesmo tempo, tem-se 

por objetivo manter os docentes e funcionários 

informados sobre a comunicação estabelecida com 

os estudantes.  



 

TÍTULO: DESIGN - PROCESSOS CRIATIVOS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Gerência de Imprensa 

COORDENADOR: JESSICA DA GRACA BASTOS BORGES 

RESUMO: Atuar como agência experimental no atendimento 

de demandas de criação para material de divulgação 

das unidades da UFMT, na realização de ações e 

eventos institucionais. Executar o Planejamento e 

produção de peças e campanhas publicitárias e 

editoração dos veículos de comunicação 

coordenados pela Secomm.  

 

  

TÍTULO: EDUFMT ONLINE: INTERAÇÃO E 
INTERATIVIDADE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Comunicação 

COORDENADOR: LUCIA HELENA VENDRUSCULO POSSARI 

RESUMO: Este projeto caracteriza-se por expansão do projeto 

'Fica a dica',que  é uma iniciativa da Editora da 

UFMT (EdUFMT) e está em execução desde 2009. O 

PROJETO OBJETIVA CRIAR UM SITE ESPECÍFICO, além 

do site oficial da EdUFMT, onde além de 

oferecer,como ofereciam  os boletins mensais:  a) 

construção e manutenção de sinopses dentro da 

página;  b) Redação e publicação do boletim 

informativo da  EdUFMT; c) Elaboração de matérias 

técnicas sobre artigos de  periódicos ou 

capítulos/temática de livros publicados pela 

EdUFMT;  e d) Entrevistas com os autores, permitir 

que leitores interajam e interfiram nessas 

informações como colaboradores do site. As obras a 

serem trabalhadas  serão aquelas que compõem o 

acervo produzido pela EdUFMT, assim como as de 

relevância para a cultura mato-grossense, 

principalmente as de literatura.  



 

TÍTULO: IMAGENS EM PAUTA 2016 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Coordenação de Cultura e Vivência 

COORDENADOR: DIEGO BARALDI DE LIMA 

RESUMO: Imagens em Pauta 2016 consiste na continuidade do 

projeto de extensão realizado há dez anos em 

parceria com o Sesc Mato Grosso onde são exibidos 

longas-metragens precedidos de informações que 

contextualizam autor e obra, seguida de debate com 

participantes das sessões (gerando envolvimento 

dos participantes/comunidade em torno da prática 

de assistir a filmes e a conversar sobre cinema e 

seus desdobramentos). A ideia é despertar o 

interesse pelo cinema que está distante das salas de 

exibição comerciais da cidade de Cuiabá, gerando o 

envolvimento de estudantes do Curso de 

Comunicação Social da UFMT (que 

organizam/mediam debates e desenvolvem 

conteúdos diversos a partir dos filmes a que 

assistem) em atividade de extensão relacionada aos 

conteúdos apreendidos em disciplinas do Curso. 

Professores do Curso de Comunicação Social da 

UFMT (mas também de outros cursos) podem, a 

partir dos filmes exibidos nas sessões, propor 

debates e atividades pautadas na relação entre o 

conteúdo programático de suas disciplinas e o 

conteúdo temático/estético/histórico dos filmes em 

questão. Ao longo dos anos o projeto também 

encontrou um público de cinéfilos e apreciadores de 

filmes, sendo hoje uma das atividades de difusão 

cinematográfica mais regulares de Cuiabá (ocorre 

sempre às terças-feiras, às 19:00, entre março e 

novembro). O projeto acontece no CineSesc Arsenal, 

espaço cultural reconhecido pela população e que 

permite ampliar a visibilidade de uma ação que tem 

a UFMT/PROCEV/CODEX como apoiadora. Em 2016, 

o projeto exibe uma seleção de filmes norte-

americanos realizados entre as décadas de 1940 e 

1950 que estabeleceram o estilo cinematográfico 

noir. Inspirados em sucessos da literatura policial e 

majoritariamente realizados com orçamentos 



limitados, esses filmes são marcados pela  fotografia 

expressionista e pelos enredos construídos em 

torno de espaços sombrios e personagens obscuros.  

 

  

TÍTULO: MÍDIAS DIGITAIS PARA A PAZ: CURSO ON LINE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Comunicação 

COORDENADOR: ANDREA FERRAZ FERNANDEZ 

RESUMO: O projeto visa desenvolver material didático sobre o 

uso da comunicação digital como ferramenta para a 

construção da cultura da paz, a ser ofertado no 

formato de um curso online, destinado a qualquer 

interessado, porém especialmente aos professores  

atuantes no sistema de educação básica, que 

discutem em sala de aula - junto às crianças e 

jovens - temáticas referentes ao respeito às 

diversidades.   O curso, organizado em 4 módulos e 

disponibilização de material audiovisual, material 

bibliográfico de apoio, sistema de avaliação e 

emissão de certificado para os participantes 

aprovados pelos critérios dispostos, terá duração de 

4 semanas e será disponibilizado em uma 

plataforma online MOOC - Curso Online Aberto e 

Massivo.  O nome MOOC é um acrônimo 

proveniente da expressão em inglês Massive Open 

Online Course (MOOC), tipo de curso aberto 

ofertado por meio de ambientes virtuais de 

aprendizagem, ferramentas da Web 2.0 ou redes 

sociais que visam oferecer para um grande número 

de alunos a oportunidade de ampliar seus 

conhecimentos. A plataforma MOOC Miriada X 

https://miriadax.net/home foi a escolhida para a 

hospedagem do curso Mídias Digitais para a Paz.  



 

TÍTULO: 2O WORKSHOP DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO E 
TRABALHO COLABORATIVO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Gerência de Serviços Administrativos 

COORDENADOR: LUCINEY VALDECY FERREIRA 

RESUMO: O 2º Workshop de excelência em gestão 

colaborativo visa apresentar o convênio e os 

projetos estruturantes desenvolvidos para a 

melhoria da qualidade dos processos internos do 

TCE-MT.  

 

  

TÍTULO: ATIVIDADES EDUCATIVAS DE PROMOÇÃO DA 
SAÚDE E PREVENÇÃO DO CÂNCER 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Saúde Coletiva 

COORDENADOR: NEREIDE LUCIA MARTINELLI 

RESUMO: O projeto “Atividades educativas de promoção da 

saúde e prevenção do câncer” será desenvolvido em 

parceria com o Grupo de Apoio Oncológico (GAO) - 

Luz da Esperança no município de Tangará da Serra 

no período de março a dezembro de 2016. O GAO é 

uma entidade civil sem fins lucrativo fundado em 

2002, formado por voluntários que apoiam pessoas 

portadoras de câncer e seus familiares. Desenvolve 

dois projetos: o Girassóis que realiza atividades 

educativas de promoção a saúde e prevenção do 

câncer, e o Luz da Esperança que oferece apoio ao 

paciente com câncer e sua família. Para desenvolver 

a campanha de prevenção do câncer Outubro Rosa e 

Novembro Azul o GAO vai estabelecer parceria com 

escolas públicas, ERSTS, UNIMED, SMS e ACITS. Por 

meio deste projeto de extensão vamos: participar 

da elaboração do plano de trabalho, da execução 

das atividades educativas realizando palestras nas 

escolas, nas empresas e, rodas de conversa nas 

unidades de saúde; elaborar as cartilhas: cuidados 



da alimentação da pessoa com câncer e os direitos 

desta pessoa. Além das atividades educativas 

participaremos das oficinas de artes realizadas pelo 

GAO as pessoas com câncer e ou familiar.  

 

TÍTULO: CURSO TÉCNICAS EM ORATÓRIA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Coordenação de Programa de Pós-Graduação em 

Direito Agroambiental 

COORDENADOR: GABRIEL PLACIDO DE BARROS 

RESUMO: A proposta do projeto de extensão é capacitar as 

pessoas e desenvolvê-las pessoal e 

profissionalmente no campo da oratória, ou seja, na 

comunicação interpessoal, nos seus mais variados 

aspectos, fazendo-as ver o seu potencial e 

importância como cidadão na nossa sociedade. Essa 

proposta tem como base a utilização da boa 

comunicação organizacional e interpessoal para 

esse desenvolvimento, mostrando claramente que 

oratória, ou seja, a comunicação é muito mais do 

que apenas 'soltar palavras pela boca', mas sim um 

conjunto de atuações, situações e atitudes 

extremamente necessárias para nosso crescimento 

pessoal e profissional. As pessoas sairão com um 

ponto de vista mais claro e objet ivo do que seria 

oratória nos mais diversos aspectos da vida, 

tornando-as assim capacitadas para desenvolverem 

suas funções quais seres humanos pertencentes a 

uma sociedade, bem como profissionais que atuam 

em suas respectivas funções. Trata-se de um projeto 

de extensão no qual haverá turmas no curso 

TÉCNICAS EM ORATÓRIA, onde os participantes 

desenvolverão diversas atividades relacionadas a 

oratória e o seu desenvolvimento pessoal.  



 

TÍTULO: FESTIVAL DO 1 MINUTO E MEIO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Comunicação 

COORDENADOR: NAIARA CRISTINA GONCALVES ROCHA PASSOS 

RESUMO: Projeto que visa o fomento a produção audiovisual 

contemplando todas as etapas do processo de 

montagem do filme, culminando na exibição dos 

trabalhos produzidos.  

 

  

TÍTULO: GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E PREPARAÇÃO DE 
EQUIPES DO CONVÊNIO ENTRE O TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO E A 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Gerência de Serviços Administrativos 

COORDENADOR: LUCINEY VALDECY FERREIRA 

RESUMO: Atualizar, acompanhar e monitorar as práticas e 

processos comunicacionais que foram implantadas 

permitindo maior agilidade a interação entre os 

diversos públicos da instituição: interno e externo. 

Possibilitar melhor circulação das informações 

relevantes entre a comunidade interna, externa e 

mista. Contribuir para a detecção e solução de 

problemas comunicacionais e de gestão 

comunicativa e atualizar e melhor.  Facilitar a 

identificação, a promoção e o desenvolvimento d e 

práticas e processos comunicacionais que tornem 

mais ágil a interação entre os diversos públicos da 

instituição: interno e externo. Melhorar a circulação 

das informações relevantes entre a comunidade 

interna, externa e mista. Contribuir para a detecção 

e solução de problemas comunicacionais e de gestão 

comunicativa.  



 

TÍTULO: LIVRO DO SEMESTRE: 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Administração 

COORDENADOR: DIOGO BARBOSA LEITE 

RESUMO: Livro do semestre é um projeto já utilizado por 

outras instituições de ensino, que tem por objetivo 

estimular a leitura, as discussões entre as diferentes 

séries e a construção de análises interdisciplinares 

nas atividades a serem desenvolvidas pelos 

docentes. Consiste na obrigatoriedade de todos os 

alunos do curso lerem o livro indicado para o 

semestre. Ao término do cronograma estipulado 

para a leitura, os professores, cada qual dentro de 

sua própria  disciplina tem a possibilidade de 

elaborar atividades que permitam ao aluno 

desenvolver  espírito crítico e contextualizar a 

leitura aos temas trabalhados em sala. A avaliação 

será aplicada pelo docente e associada as outras 

avaliações da disciplina.  

 

  

TÍTULO: O INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS DA UFMT E OS 
USUÁRIOS DO CONHECIMENTO PRODUZIDO: 
UMA PONTE NECESSÁRIA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Botânica e Ecologia 

COORDENADOR: FLAVIA MARIA DE BARROS NOGUEIRA 

RESUMO: É fato que parte do acúmulo resultante da produção 

científica do Instituto de Biociências da UFMT tem 

sido pouco divulgado; percebe-se a clara 

necessidade de estreitar o diálogo e facilitar a 

comunicação entre os pesquisadores e o público 

leigo. Neste contexto, o presente projeto de 

extensão pretende desenvolver iniciativas no 

sentido de promover a ampliação e a facilitação do 

encontro dos profissionais: cientistas e suas equipes 

com assessores de comunicação e grupos de 



interesse da sociedade civil. A metodologia de 

trabalho foi definida caso a caso com cada 

pesquisador, respeitando as peculiaridades e 

demandas de cada equipe. Serão produzidos e 

oferecidos materiais já organizados para a 

Assessoria de Comunicação da UFMT como forma de 

estímulo ao estreitamento do diálogo institucional, 

além de estarem previstas tanto a promoção de 

oportunidades de encontros e quanto o 

desenvolvimento de estratégias de aproximação 

com diferentes grupos de interesse da sociedade 

civil e da própria Universidade. A expectativa é  que 

os produtos resultem em diálogo mais fluido entre 

as fontes (pesquisadores),  os comunicadores e os 

usuários do conhecimento institucionalmente 

produzido, resultando em ganhos para toda a 

sociedade.  

 

  

TÍTULO: OFICINAS DE EDUCOMUNICAÇÃO, CIÊNCIA E 
OUTROS SABERES: UM ESTUDO DO TRABALHO 
COLABORATIVO EM NARRATIVAS TRANSMÍDIAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Comunicação 

COORDENADOR: BENEDITO DIELCIO MOREIRA 

RESUMO: Este projeto tem como propósito desenvolver por 

meio de oficinas de educomunicação métodos 

interativos e colaborativos que possam promover a 

aproximação de professores e alunos nos processos 

de ensino/aprendizagem. Para isso são oferecidas a 

grupos de estudantes e professores do Ensino 

Básico da Rede Pública do Estado de Mato Grosso 

oficinas de Audiovisual, Narrativas diversas, Texto 

Informativo, Trabalho Colaborativo e Fotografia. A 

proposta é compreender as habilidades dos jovens 

estudantes no uso das tecnologias de comunicação e 

desenvolver em conjunto com eles processos  em 

que estas habilidades possam ser aprimoradas e 

contributivas para a formação escolar individual e 

coletiva.  



 

TÍTULO: TERCEIRA MARGEM: PROJETO EXPERIMENTAL 
DE JORNALISMO IMPRESSO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Comunicação 

COORDENADOR: THIAGO CURY LUIZ 

RESUMO: O jornal de notícias em questão, intitulado Terceira 

Margem, é uma idealização dos estudantes da 

disciplina de Redação Jornalística, ministrada por 

mim no 4º semestre do curso de Comunicação 

Social, com habilitação em Jornalismo, da 

Universidade Federal de Mato Grosso/Cuiabá. Este 

projeto prevê a interdisciplinaridade, pois enquanto 

os textos e as fotos serão produzidos pelos(as) 

acadêmicos(as) de Redação Jornalística (4º 

semestre), o design gráfico do jornal ficará sob a 

responsabilidade dos(as) estudantes de 

Planejamento Gráfico em Jornalismo, disciplina 

também ministrada por mim no 5º semestre do 

curso. A interdisciplinaridade é uma exigência das 

Novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso 

de graduação em Jornalismo, como prevê o item III 

do Art. 2º: “promover a integração teoria/prática e 

a interdisciplinaridade entre os eixos de 

desenvolvimento curricular”.  

 

 

  

TÍTULO: 15A. MOSTRA DE AUDIOVISUAL UNIVERSITARIO 
- AMERICA LATINA UFMT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Comunicação 

COORDENADOR: MOACIR FRANCISCO DE SANTANA BARROS 

RESUMO: A 15a. Mostra de Audiovisual Universitário - 

America Latina UFMT faz parte do Programa 

CineMATOgrafando que visa `a capacitação, 

produção, exibição, distribuição de produtos 

audiovisuais e a formação de platéia. Uma das ações 



do programa é a produção da 15a. Mostra de 

Audiovisual Universitário - América Latina UFMT 

que, além de exibir filmes universitários e de 

realizadores independentes, oferece cursos/oficinas 

de capacitação em audiovisual e debates sobre o 

fazer audiovisual pelas perspectivas das 

universidades e do mundo do trabalho.  

 

 

TÍTULO: 16A. MOSTRA DE AUDIOVISUAL UNIVERSITARIO 
AMERICA LATINA UFMT (MAUAL) 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Gerência de Projetos Culturais 

COORDENADOR: LUZO VINICIUS PEDROSO REIS 

RESUMO: A 16a. Mostra de Audiovisual Universitário América 

Latina UFMT (MAUAL), organizada pelo Cineclube 

Coxiponés da UFMT, vem há 16 anos ininterruptos 

promovendo um importante complemento à 

formação dos estudantes envolvidos com sua 

produção. A Mostra visa a capacitação, produção, 

exibição, distribuição de produtos audiovisuais e a 

formação de plateia para o cinema nacional, em 

especial para o produto de realizadores estreantes e 

universitários. Além de exibir filmes universitários e 

de realizadores independentes, a Mostra oferece 

cursos/oficinas de capacitação em audiovisual e 

debates sobre o fazer audiovisual pelas perspectivas 

das universidades e do mundo do trabalho.  

 


