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TÍTULO: ARTE CIDADÃ COM A CORDA TODA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: OLIVER YOSHIO UMEDA YATSUGAFU 

RESUMO: Programa de música que engloba ações de ensino, 

pesquisa e extensão, tendo como foco a formação 

musical de crianças e jovens das comunidades, a 

formação docente e performática dos alunos dos 

Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Música da 

UFMT e a divulgação da música e dos Cursos de 

Música, através de apresentações (recitais, 

concertos, concertos didáticos) abertas ao público.  

A prática de ensino de música do programa tem 

como foco os instrumentos de cordas friccionadas 

(violino, viola, violoncelo e contrabaixo), 

incorporando as várias ações desenvolvidas pelo 

Departamento de Artes da Universidade Federal de 

Mato Grosso em comunidades de Várzea Grande, 

Aldeia Vila Nova Barbecho e na própria UFMT.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: AULAS DE PERCUSSÃO NA UFMT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: JOSE AUGUSTO DUARTE LACERDA 

RESUMO: Este programa visa proporcionar conhecimento da 

percussão através do ensino técnico e prático  dos 

instrumentos que compõem esta família. A ação se 

dará via aulas individuais de percussão e prática de 

grupo em que os participantes executarão 

repertório da música de concerto contemporânea 

ocidental. Os desenvolvimentos técnico, musical e 

de repertório são portanto o principal foco desta 

ação. Eventualmente, como parte do processo de 

aprendizado, serão realizados recitais e concertos 

públicos dos participantes. O público-alvo abrange 

membros da comunidade acadêmica (de quaisquer 

departamentos) e membros da comunidade não-

acadêmica.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CLARINETAS EM SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: VINICIUS DE SOUSA FRAGA 

RESUMO: O projeto visa o ensino da música instrumental 

através de aulas de clarineta voltadas para crianças 

e adolescentes da região de Santo Antônio do 

Leverger, buscando o melhor aproveitamento da 

relação corporal no aprendizado do instrumento 

desde as primeiras lições. A utilização de métodos 

de ensino coletivo será feita de forma a associar as 

questões práticas do aprendizado da clarineta com a 

base teórica. Dessa forma, é esperado que haja um 

amadurecimento da livre expressão individual e 

coletiva através da linguagem musical.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CORAL UFMT - TEMPORADA 2016 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: DORIT KOLLING DE OLIVEIRA 

RESUMO: O Coral da Universidade Federal de Mato Grosso - 

CORAL UFMT, criado em 29 de abril de 1980  

desenvolve, há 36 anos, um trabalho musical 

voltado aos estudantes de diversos cursos da 

Universidade, professores, servidores e comunidade 

em geral.  Sob a Supervisão de Naíse Santana e 

Direção Artística da profa. Dorit Kolling, o Coral 

UFMT vem, por meio deste programa, formalizar  as 

ações a serem desenvolvidas em 2016.  Denominado 

'NÚCLEO CORAL UFMT - TEMPORADA 2016', o 

presente programa registra as ações de extensão já 

existentes como Projeto Coral UFMT; Projeto Coral 

Infantojuvenil da UFMT, Projeto Banco de Partituras 

- Digitalização e Catalogação do Acervo do Coral 

UFMT; novos projetos de cursos como Laboratório 

Coral UFMT, possíveis cursos a serem promovidos 

(curso com prof. especialmente convidado), além de 

programação artística a ser desenvolvida pelo coro 

durante esse ano, como apresentações, concertos, 

recitais, cursos, e demais eventos.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: GRUPO DE PERCUSSÃO [RE]PERCUTE UFMT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: JOSE AUGUSTO DUARTE LACERDA 

RESUMO: Este programa visa proporcionar conhecimento da 

percussão através do ensino técnico e prático dos 

instrumentos que compõem esta família. A ação se 

dará via aulas individuais de percussão e prática de 

grupo em que os participantes executarão 

repertório da música de concerto contemporânea 

ocidental. Os desenvolvimentos técnico, musical e 

de repertório são portanto o principal foco desta 

ação. Eventualmente, como parte do processo de 

aprendizado, serão realizados recitais e concertos 

públicos dos participantes. O público-alvo abrange 

membros da comunidade acadêmica (de quaisquer 

departamentos) e membros da comunidade não-

acadêmica.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: INGLÊS INSTRUMENTAL 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Secretaria de Relações Internacionais 

COORDENADOR: JOIRA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA AMORIM MARTINS 

RESUMO: O Programa de Internacionalização da UFMT visa 

impulsionar o processo de internacionalização da 

UFMT, a fim de transformar a Universidade, Cuiabá 

e Mato Grosso em polos atraentes para a 

comunidade acadêmica internacional e também 

atrair o interesse da comunidade interna para 

programas de intercâmbio em Instituições de Ensino 

Superior de outros países. Espera-se, desta forma, 

contribuir para a melhoria da qualidade do Ensino, 

Pesquisa e Extensão.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: JOSÉ LEITE COM A CORDA TODA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: OLIVER YOSHIO UMEDA YATSUGAFU 

RESUMO: Programa de música que engloba ações de ensino, 

pesquisa e extensão, tendo como foco a formação 

musical de crianças e jovens das comunidades, a 

formação docente e performática dos alunos dos 

Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Música da 

UFMT e a divulgação da música e dos Cursos de 

Música, através de apresentações (recitais, 

concertos, concertos didáticos) abertas ao público.  

A prática de ensino de música do programa tem 

como foco os instrumentos de cordas friccionadas 

(violino, viola, violoncelo e contrabaixo), 

incorporando as várias ações desenvolvidas pelo 

Departamento de Artes da Universidade Federal de 

Mato Grosso em comunidades de Várzea Grande, 

Aldeia Vila Nova Barbecho e na própria UFMT.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: MADRIGAL 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: JOSE FORTUNATO FERNANDES 

RESUMO: O projeto Madrigal se destina, a princípio, a alunos 

do curso de música interessados no canto coral, mas 

a comunidade não acadêmica poderá ingressar no 

projeto mediante teste.  A proposta é iniciar o 

projeto com oito cantores com funções diferentes 

dentro do grupo: um 1º soprano, um 2º soprano, um 

mezzo soprano, um contralto, um 1º tenor, um 2º 

tenor, um barítono e um baixo.  O repertório que 

será abordado terá como foco a música erudita e 

folclórica de diversos períodos da história da música 

- Renascentismo, Barroco, Classicismo, Romantismo 

e Moderno -, tanto nacionais quanto internacionais. 

A relevância da ação proposta está na abordagem 

de um repertório variado que estimulará os alunos à 

pesquisa interpretativa contextualizada no tempo e 

no espaço para uma execução rica em detalhes de 

diversos estilos musicais. Para o sucesso da 

execução musical serão aplicadas técnicas vocais 

específicas que auxiliarão na interpretação 

expressiva do repertório como também serão 

abordadas informações importantes sobre seu 

contexto. Na medida do possível utilizaremos 

movimentação corporal aliada ao canto. Dessa 

forma pretendemos dinamizar as interpretações 

musicais utilizando não somente a voz do cantor, 

que é apenas parte, mas o seu corpo como um todo. 

Com essas ações esperamos que os componentes do 

Madrigal aumentem seus conhecimentos teóricos 

sobre interpretação vocal e os enriqueçam com a 

experiência da prática. O público que esperamos 

contemplar são diletantes da música, de preferência 

não músicos, de diversas faixas etárias e classes 

sociais para que, por meio das apresentações 



musicais, o conhecimento e experiência adquiridos 

pelo Madrigal possa ser dividido com pessoas que 

não tenham fácil acesso à música de qualidade. 

Pretende-se fazer apresentações musicais tanto em 

espaços convencionais, como teatros e auditórios, 

como em espaços não convencionais, tais como 

escolas, igrejas, clubes, associações, hospitais e 

outros espaços que forem disponibilizados.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: POLIFONIA COM A CORDA TODA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: OLIVER YOSHIO UMEDA YATSUGAFU 

RESUMO: Programa de música que engloba ações de ensino, 

pesquisa e extensão, tendo como foco a formação 

musical de crianças e jovens das comunidades, a 

formação docente e performática dos alunos dos 

Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Música da 

UFMT e a divulgação da música e dos Cursos de 

Música, através de apresentações (recitais, 

concertos, concertos didáticos) abertas ao público.  

A prática de ensino de música do programa tem 

como foco os instrumentos de cordas friccionadas 

(violino, viola, violoncelo e contrabaixo), 

incorporando as várias ações desenvolvidas pelo 

Departamento de Artes da Universidade Federal de 

Mato Grosso em comunidades de Várzea Grande, 

Aldeia Vila Nova Barbecho e na própria UFMT.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: PROJETO BANCO DE PARTITURAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: DORIT KOLLING DE OLIVEIRA 

RESUMO: O Coral da Universidade Federal de Mato Grosso - 

CORAL UFMT, criado em 29 de abril de 1980  

desenvolve, há 36 anos, um trabalho musical 

voltado aos estudantes de diversos cursos da 

Universidade, professores, servidores e comunidade 

em geral.  Sob a Supervisão de Naíse Santana e 

Direção Artística da profa. Dorit Kolling, o Coral 

UFMT vem, por meio deste programa, formalizar as 

ações a serem desenvolvidas em 2016.  Denominado 

'NÚCLEO CORAL UFMT - TEMPORADA 2016', o 

presente programa registra as ações de extensão já 

existentes como Projeto Coral UFMT; Projeto Coral 

Infantojuvenil da UFMT, Projeto Banco de Partituras 

- Digitalização e Catalogação do Acervo do Coral 

UFMT; novos projetos de cursos como Laboratório 

Coral UFMT, possíveis cursos a serem promovidos 

(curso com prof. especialmente convidado), além de  

programação artística a ser desenvolvida pelo coro 

durante esse ano, como apresentações, concertos, 

recitais, cursos, e demais eventos.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: PROJETO CORAL INFANTOJUVENIL DA UFMT - 
TEMPORADA 2016 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: DORIT KOLLING DE OLIVEIRA 

RESUMO: O Coral da Universidade Federal de Mato Grosso - 

CORAL UFMT, criado em 29 de abril de 1980  

desenvolve, há 36 anos, um trabalho musical 

voltado aos estudantes de diversos cursos da 

Universidade, professores, servidores e comunidade 

em geral.  Sob a Supervisão de Naíse Santana e 

Direção Artística da profa. Dorit Kolling, o Coral 

UFMT vem, por meio deste programa, formalizar as 

ações a serem desenvolvidas em 2016.  Denominado 

'NÚCLEO CORAL UFMT - TEMPORADA 2016', o 

presente programa registra as ações de extensão já 

existentes como Projeto Coral UFMT; Projeto Coral 

Infantojuvenil da UFMT, Projeto Banco de Partituras 

- Digitalização e Catalogação do Acervo do Coral 

UFMT; novos projetos de cursos como Laboratório 

Coral UFMT, possíveis cursos a serem promovidos 

(curso com prof. especialmente convidado), além de 

programação artística a ser desenvolvida pelo coro 

durante esse ano, como apresentações, concertos, 

recitais, cursos, e demais eventos.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: SABERES DA DANÇA: GRUPO DE PRÁTICA E 
PESQUISA EM MANIFESTAÇÕES POPULARES E 
ARTÍSTICAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Teoria e Fundamentos em Educação 

Física 

COORDENADOR: ELIANE SOUZA OLIVEIRA DOS SANTOS 

RESUMO: O projeto de Extensão "Saberes da Dança" é uma 

proposta inovadora da Faculdade de Educação Física 

que pretende dialogar com demais áreas do 

conhecimento na UFMT relacionadas à arte e a 

cultura e propor o envolvimento da comunidade 

interna e externa em diversas ações, eventos 

artísticos e científicos que tenham como pano de 

fundo reflexões e problematizações sobre as 

manifestações populares e artísticas da cultura 

mato grossense e brasileira.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: TCHÊGA MÁS - PROJETO DE ACOLHIMENTO AO 
INTERCAMBISTA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Secretaria de Relações Internacionais 

COORDENADOR: JOIRA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA AMORIM MARTINS 

RESUMO: O Programa de Internacionalização da UFMT visa 

impulsionar o processo de internacionalização da 

UFMT, a fim de transformar a Universidade, Cuiabá 

e Mato Grosso em polos atraentes para a 

comunidade acadêmica internacional e também 

atrair o interesse da comunidade interna para 

programas de intercâmbio em Instituições de Ensino 

Superior de outros países. Espera-se, desta forma, 

contribuir para a melhoria da qualidade do Ensino, 

Pesquisa e Extensão.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: UFMT COM A CORDA TODA - EM REDE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: OLIVER YOSHIO UMEDA YATSUGAFU 

RESUMO: Programa de música que engloba ações de ensino, 

pesquisa e extensão, tendo como foco a formação 

musical de crianças e jovens das comunidades, a 

formação docente e performática dos alunos dos 

Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Música da 

UFMT e a divulgação da música e dos Cursos de 

Música, através de apresentações (recitais, 

concertos, concertos didáticos) abertas ao público.  

A prática de ensino de música do programa tem 

como foco os instrumentos de cordas fricc ionadas 

(violino, viola, violoncelo e contrabaixo), 

incorporando as várias ações desenvolvidas pelo 

Departamento de Artes da Universidade Federal de 

Mato Grosso em comunidades de Várzea Grande, 

Aldeia Vila Nova Barbecho e na própria UFMT.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: UFMT COM A CORDA TODA NA ORQUESTRA 
CHIQUITANO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: OLIVER YOSHIO UMEDA YATSUGAFU 

RESUMO: Programa de música que engloba ações de ensino, 

pesquisa e extensão, tendo como foco a formação 

musical de crianças e jovens das comunidades, a 

formação docente e performática dos alunos dos 

Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Música da 

UFMT e a divulgação da música e dos Cursos de 

Música, através de apresentações (reci tais, 

concertos, concertos didáticos) abertas ao público.  

A prática de ensino de música do programa tem 

como foco os instrumentos de cordas friccionadas 

(violino, viola, violoncelo e contrabaixo), 

incorporando as várias ações desenvolvidas pelo 

Departamento de Artes da Universidade Federal de 

Mato Grosso em comunidades de Várzea Grande, 

Aldeia Vila Nova Barbecho e na própria UFMT.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: UFMT COM A CORDA TODA NO CAMPUS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: OLIVER YOSHIO UMEDA YATSUGAFU 

RESUMO: Programa de música que engloba ações de ensino, 

pesquisa e extensão, tendo como foco a formação 

musical de crianças e jovens das comunidades, a 

formação docente e performática dos alunos dos 

Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Música da 

UFMT e a divulgação da música e dos Cursos de 

Música, através de apresentações (recitais, 

concertos, concertos didáticos) abertas ao público.  

A prática de ensino de música do programa tem 

como foco os instrumentos de cordas friccionadas 

(violino, viola, violoncelo e contrabaixo), 

incorporando as várias ações desenvolvidas pelo 

Departamento de Artes da Universidade Federal de 

Mato Grosso em comunidades de Várzea Grande, 

Aldeia Vila Nova Barbecho e na própria UFMT.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: UFMT EM CORDAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Artes 

COORDENADOR: OLIVER YOSHIO UMEDA YATSUGAFU 

RESUMO: Programa de música que engloba ações de ensino, 

pesquisa e extensão, tendo como foco a formação 

musical de crianças e jovens das comunidades, a 

formação docente e performática dos alunos dos 

Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Música da 

UFMT e a divulgação da música e dos Cursos de 

Música, através de apresentações (recitais, 

concertos, concertos didáticos) abertas ao público.  

A prática de ensino de música do programa tem 

como foco os instrumentos de cordas friccionadas 

(violino, viola, violoncelo e contrabaixo), 

incorporando as várias ações desenvolvidas pelo 

Departamento de Artes da Universidade Federa l de 

Mato Grosso em comunidades de Várzea Grande, 

Aldeia Vila Nova Barbecho e na própria UFMT.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: UFMT SEM FRONTEIRAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Secretaria de Relações Internacionais 

COORDENADOR: JOIRA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA AMORIM MARTINS 

RESUMO: O Programa de Internacionalização da UFMT visa 

impulsionar o processo de internacionalização da 

UFMT, a fim de transformar a Universidade, Cuiabá 

e Mato Grosso em polos atraentes para a 

comunidade acadêmica internacional e também 

atrair o interesse da comunidade interna para 

programas de intercâmbio em Instituições de Ensino 

Superior de outros países. Espera-se, desta forma, 

contribuir para a melhoria da qualidade do Ensino, 

Pesquisa e Extensão.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: AÇÕES DE COMUNICAÇÃO COM POPULAÇÃO E 
ANÁLISES TÉCNICAS SOBRE PATRIMÔNIO 
TOMBADO DE CÁCERES-MT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Arquitetura e Urbanismo 

COORDENADOR: LUCIANA PELAES MASCARO 

RESUMO: A cidade de Cáceres possui seu centro histórico 

tombado desde 2010, com poucas descaraterizações 

e uso intenso, o que evitou a sua decadência 

(problema que, muitas vezes, atinge os centros 

antigos das cidades brasileiras). Porém, o 

entendimento do que esse centro tombado 

representa para a cidade e para a região ainda 

precisa de amadurecimento. O valor ligado ao 

patrimônio arquitetônico ainda tem pouca 

visibilidade e os benefícios do tombamento ainda 

não são imediatos. Com ímpeto de modernização, 

esse centro passa por grande pressão e o risco de 

descaracterização cresce. Uma das ferramentas que 

pode conter esse processo nefasto é a implantação 

da Instrução Normativa específica para o centro 

tombado. Mas, uma das etapas urgentes e 

indispensáveis para a elaboração da Instrução 

Normativa específica é a comunicação entre as 

instituições que contribuem para que a adequada 

preservação se concretize (Iphan, UNEMAT, UFMT, 

Prefeitura de Cáceres, Ministério Público de Cáceres, 

e SEBRAE entre outras) e a população cacerense, 

incluindo seus diferentes agentes sociais. Assim, 

Iphan, UNEMAT e UFMT se propõem a trabalhar em 

colaboração neste projeto cujos objetivos são 

introduzir conceitos ligados ao tema, esclarecer 

dúvidas e colher dados e opiniões para que a 

Instrução Normativa específica atenda maioria dos 

anseios da população e evite ser interpretada como 

uma lei imposta que não corresponde às 



expectativas e necessidades do contexto do 

tombamento citado.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: ESCRITORAS EM EVIDÊNCIA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Letras 

COORDENADOR: VINICIUS CARVALHO PEREIRA 

RESUMO: Escritoras em Evidência constitui -se como proposta 

de fomento ao estudo crítico e literário da produção 

escrita feminina. É notória a inserção da mulher nos 

espaços de produção cultural e acadêmica; no 

entanto, a sua produção literária e crítica é 

relegada à margem dos currículos tanto da 

graduação quanto da pós-graduação de parte 

significativa dos programas de estudos literários. 

Sendo assim, este projeto pretende mediar 

discussões que favoreçam a divulgação da produção 

intelectual e artística feminina na academia.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: INTRODUÇÃO À LEITURA DE DOSTOIÉVSKI 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Sociologia e Ciências Políticas 

COORDENADOR: JOEL PAESE 

RESUMO: O curso examina a obra de Dostoiévski pela análise 

de sua abordagem do fenômeno humano, enquanto 

fundamento espiritual e existencial da consciência. 

O objetivo é entender como o tratamento 

dostoievskiano — em seus pressupostos e premissas 

— da experiência humana permite formular uma 

metodologia de análise científica da estrutura da 

consciência moderna.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA DA MÚSICA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Sociologia e Ciências Políticas 

COORDENADOR: DANIEL FANTA 

RESUMO: O curso de Introdução à Sociologia da Música está 

estruturado em 15 sessões, nas quais será discutido 

o livro “Introdução à Sociologia da Música” de 

Theodor W. Adorno (Ed. Unesp, 2011). Além disso, 

em cada sessão haverá a audição de uma peça 

musical relacionada com a temática em debate. 

Sendo introdutório, o curso é dirigido a todo público 

interessado.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: SEMINÁRIO ACADÊMICO DE EXPERIÊNCIAS 
INTERNACIONAIS NAS CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Zootecnia e Extensão Rural 

COORDENADOR: JOADIL GONCALVES DE ABREU 

RESUMO: Atualmente, a internacionalização se tornou uma 

peça chave na formação de acadêmicos de vários 

cursos superiores. A vivência internacional tem se 

tornado um parâmetro diferencial no mercado a 

encontra de profissionais mais qualificados e com 

experiência, não somente acadêmica, mas técnica.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: SEMINÁRIO ARQUITETURA E ANTROPOLOGIA: 
DIÁLOGOS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Arquitetura e Urbanismo 

COORDENADOR: DORCAS FLORENTINO DE ARAUJO 

RESUMO: Este Seminário é uma ação proposta pelo grupo 

Tecnoíndia  e tem como objetivo fazer um diálogo 

entre a Arquitetura e a Antropologia com base no 

pensamento do antropólogo Tim Ingold que propõe 

um caminho para redescobrir a construção do 

conhecimento, em vez de receber a informação 

pronta através de mecanismos de replicação e de 

transmissão, próprios da visão acadêmica 

conservadora. O Seminário terá como público alvo 

estudantes de arquitetura e Urbanismo da UFMT e 

de outras Instituições de Ensino Superior.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: SEMINÁRIO DE ESTUDOS BURKE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Sociologia e Ciências Políticas 

COORDENADOR: JOEL PAESE 

RESUMO: Trata-se de um curso, de natureza teórica e prática, 

que possui dois objetivos: 1. Aprofundar o 

entendimento da análise de Burke sobre as utopias 

políticas modernas; 2. Capacitar professores do 

ensino fundamental e médio, alunos da UFMT e 

interessados em geral no tema, a fim de entender a 

gênese e o desenvolvimentos dessas utopias, 

compreendidas como utopias tecnológicas. Para 

tanto será analisada a obra "Ponerologia", de 

Andrew Lobaczewski, com base no texto "Reflexões 

sobre a revolução em França", de Edmund Burke, em 

conexão com o referencial fornecido pela teoria 

política de Eric Voegelin. O estudo da obra de 

Lobaczewski será realizado a partir da técnica de 

leitura "sintópica" fornecida por Mortimer Adler e 

Charles Van Doren no livro "Como ler livros".  

 

 



 

 

 

TÍTULO: TARDES LÚDICAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Comunicação 

COORDENADOR: HELIA VANNUCCHI DE ALMEIDA SANTOS 

RESUMO: O projeto Tardes Lúdicas, considerando o lúdico e o 

criativo como elementos importantes ao ser humano 

e acreditando na importância de resgatar a 

ludicidade, a fim de que as pessoas possam 

aproveitar os momentos de alegria, criatividade e 

imaginação, disponibiliza jogos de tabuleiro com o 

intuito de criar um círculo mágico regido pela 

descontração e seriedade típicas do ato de jogar.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CURSO DE HISTÓRIA DA ARTE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência 

COORDENADOR: SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAGAO 

RESUMO: O curso de História da Arte, a ser ministrado pela 

crítica Aline Figueiredo, visa transmitir conteúdos 

específicos sobre as principais manifestações 

artísticas da humanidade, por meio de uma análise 

que contempla desde as expressões pré-históricas às 

grandes escolas europeias, com enfoque no contexto 

nacional e a conjuntura matogrossense.  

 

 

 


