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TÍTULO: FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE 
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM 
MATO GROSSO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Alimentos e Nutrição 

COORDENADOR: AIDA COUTO DINUCCI BEZERRA 

RESUMO: É sabido que as leguminosas pertencem a um grupo 

de plantas que possuem elevado valor proteico e 

são ricas em fibras e vitaminas.Devem ser 

consumidas como parte de uma alimentação 

saudável para combater doenças crônicas não-

transmissíveis como a obesidade,  e prevenir ou 



controlar doenças como diabetes, doenças cardíacas 

e câncer.  O objetivo deste trabalho é promover a 

alimentação adequada e saudável da população 

mato-grossense, como um tema prioritário da SAN, 

por meio do fortalecimento ao Sistema Nacional  de 

Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) no 

Estado de Mato Grosso, a partir de apoio ao 

Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do 

Estado (CONSEA-MT) e à Câmara Intersecretaria de 

Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN-MT). 

Utilizando como continuidade de ação de extensão 

que atingiu 100% de seus objetivos e metas no 

PBEXT 2015 e a fim de alcançar o objetivo 

anteriormente citado, esta proposta dividiu as 

atividades em três Eixos Temáticos: CONTROLE 

SOCIAL EM SAN, ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E MARCO 

REGULATÓRIO EM SAN e EDUCAÇÃO ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL. Espera-se que, assessorando a 

elaboração e o monitoramento da política pública 

(PSAN MT) e do plano estadual de Segurança 

Alimentar e Nutricional (PLANSAN MT), bem como, 

organizando ações de capacitação, mobilização e 

comunicação entre os diversos setores e agentes 

sociais envolvidos na temática de SAN, 

particularmente quanto ao direito humano à 

alimentação adequada e saudável (DHAA), possa-se 

identificar potenciais parceiros dentro das 

universidades do Estado de Mato Grosso em uma 

perspectiva de construção de rede estadual de 

cooperação para pesquisa e extensão em SAN, 

gerando conhecimento para o ensino da 

alimentação adequada e saudável e contribuindo 

com a promoção da produção e consumo de 

leguminosas.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: PRÁTICAS CLÍNICAS E PENSAMENTO 
PSICANALÍTICO: A PSICOLOGIA NA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. 3ª 
EDIÇÃO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Psicologia 

COORDENADOR: VERA LUCIA BLUM TOMAZ 

RESUMO: Mediante convênio realizado entre a UFMT e a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

acadêmicos do último ano do Curso de Psicologia 

vêm colaborando com os diversos Núcleos e 

Coordenadorias com a prestação de serviços 

psicológicos àqueles que procuram ajuda junto à 

Defensoria Pública. O objetivo do convênio, por 

parte da Universidade, é proporcionar aos 

acadêmicos as condições para o desenvolvimento da 

prática profissional prevista na formação. Em 

relação à Defensoria, o objetivo do convênio é 

favorecer a criação de um serviço psicossocial que 

fortaleça a razão de ser das Defensorias, as quais 

são indispensáveis para a construção da cidadania 

brasileira e para a garantia das condições mínimas 

da existência humana. A atividade dos estagiários 

de Psicologia está voltada para a escuta do 

sofrimento angustiado resultante do desamparo do 

sujeito para lidar com a situação em que se 

encontra, a qual, na maioria das vezes, está 

marcada por conflitos de interesses. É essa escuta 

que estimula o fluxo enunciativo do conflito, de 

modo que, ao promover a circulação da palavra, a 

escuta clínica trabalha no sentido de fazer emergir 

um sujeito que responde por sua situação. É perante 

um assistido que se reconhece sujeito da situação 

em que se encontra que  a solução técnico-jurídica 

dada ao conflito produz efeitos de cidadania. São 

dois os modos de avaliar o acerto desta proposta de 

extensão: pelo número de casos em que os acordos 



ao realizados, evitando-se desse modo o 

ajuizamento de ações e pelo reconhecimento dos  

operadores do direito, que solicitam 

acompanhamento para os acordos que consideram 

permeados por questões, as quais extrapolam o 

campo do Direito.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: PSICANÁLISE NA RUA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Psicologia 

COORDENADOR: ADRIANA DE OLIVEIRA RANGEL 

RESUMO: Este trabalho consiste em uma articulação entre 

pesquisa, ensino e extensão. O objetivo central é 

disponibilizar a psicanálise enquanto dispositivo 

clínico como tratamento para a população de rua. 

Trata-se de dar voz e, a partir destes testemunhos, 

dar visibilidade a meninos e meninas em situação de 

rua que atualmente vivem no centro histórico de 

Cuiabá, o Beco do Candeeiro. O público alvo é 

majoritariamente ama população de jovens, 

usuários de crack e outras drogas. Nesta ação a 

pesquisa tem o objetivo de localizar o estatuto do 

sofrimento psíquico dessa população segregada. No 

tocante ao ensino, é poder criar campo de 

aprendizagem para a práxis da psicanálise fora do 

consultório particular por parte de estudantes da 

psicologia e também propiciar a práticas para 

estudantes de direito, enfermagem e serviço social, 

mas tendo a psicanálise sendo pensada como um 

dispositivo clínico e político de trabalho com essa 

população. Enquanto campo de extensão é a 

universidade na rua, articulada com a saúde 

pública. A psicanálise, enquanto dispositivo clínico e 

político, oferece a escuta e convoca a palavra do 

segregado, opondo-se a um saber ideológico acerca 

do dependente químico, dos loucos ou dos bandidos. 

Opondo-se à uma fala "sobre os" para possibilitar 

uma fala dos agentes dessa cena. É uma ação 

clínico-política no coração da "cracolândia" no 

centro histórico de Cuiabá.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: &QUOT;VI SEMINÁRIO JURÍDICO DA 
FACULDADE DE DIREITO DA UFMT: DISCUSSÕES 
CONTEMPORÂNEAS DO DIREITO&QUOT; 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Direito 

COORDENADOR: SAUL DUARTE TIBALDI 

RESUMO: Trata-se de projeto de organização da sexta edição 

do Seminário Jurídico da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT. O 

evento, inicialmente pensado como forma de 

integração e incitação ao debate aos estudantes de 

Direito da UFMT, tem se tornado, a partir de suas 

últimas edições, fórum de debate de suma 

importância para o estado de Mato Grosso, 

congregando não só discentes da UFMT, bem como 

de outras faculdades, além de professores, 

profissionais das diversas áreas jurídicas e 

interessados em geral.  O evento serve, também, 

como momento de exposição dos trabalhos 

científicos apresentados pelos estudantes da 

Faculdade de Direito. Além de ser palco de 

discussões de peso.   A sexta edição do Seminário 

Jurídico da Faculdade  de Direito da UFMT foi 

idealizado e organizado pelos próprios  estudantes 

da Faculdade de Direito e pelo Centro  Acadêmico  

VIII de Abril, gestão Coletividade.  O evento conta, 

ainda, com o auxílio inestimável da direção da 

Faculdade de Direito da UFMT, na pessoa do diretor 

Prof. Dr. Saul Duarte Tibaldi, além de diversos 

docentes desta mesma faculdade, que colaborarão 

como debatedores e/ou expositores, de modo a 

agregar qualitativamente ao seminário.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: “16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA 
CONTRA AS MULHERES”: UMA VIDA SEM 
VIOLÊNCIAS É UM DIREITO DAS MULHERES. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Serviço Social 

COORDENADOR: QELLI VIVIANE DIAS ROCHA 

RESUMO: A construção social das relações de gênero tem se 

dado de forma a determinar a existência e a 

reprodução dos papéis masculino e feminino. Estes 

papéis têm atribuído às mulheres e aos homens 

posições sociais excludentes e hierarquizadas. Ainda 

que a mulher tenha conquistado avanços 

significativos no campo dos direitos, persiste ainda 

como uma categoria social excluída exigindo, assim, 

o reconhecimento do problema como um problema 

de todos e, portanto, do Estado. Entretanto, 

compreendemos que o fenômeno da violência contra 

à mulher no Brasil, ainda se constitui enquanto 

entrave no que tange sua erradicação, 

enfrentamento e ou combate, pois, mesmo tendo o 

país avançado no que se refere aos processos de 

judicialização /criminalização da violência contra as 

mulheres, hajam vistas as leis 11.340 de Agosto de 

2006 ( Lei Maria da Penha) e 13.104/2015 ( Lei do 

Femicidio), este ainda ocupa o 5º lugar entre os 83 

países elencados pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) em recente pesquisa realizada pela 

Faculdade Latino-América de Ciências Sociais 

(Flacso) sobre a violência contra às mulheres. 

Destarte, compreendemos que o fenômeno  é 

multifacetado, inscreve condições materiais 

(econômicas, sociais e políticas), mas também é 

circunscrita pelas condições subjetivas (cultura, 

costumes e educação). Malgrado, seu 

enfrentamento, perpassa a elaboração de marcos 

legais, (jurídicos e criminais), instituição, ampliação 

e implementação de politicas públicas, mas 



sobretudo a transformação e mudança dos habitus. 

Desta forma, o projeto de extensão ora 

apresentado, objetiva corroborar, através de ações 

integradas entre instituições, organizações sociais e 

politicas, movimentos de mulheres, feministas e de 

gênero para os “16 Dias de Ativismo pelo Fim da 

Violência Contra à Mulher” com as  ações da rede de 

enfrentamento a violência contra a Mulher no 

Estado de Mato Grosso. Compreendendo que esta 

rede encontra-se em fase de instituição, mas para 

além das instituições oficiais, governamentais, têm 

na práxis cotidiana dos movimentos sociais, de 

mulheres, de gênero e feministas se constituído 

enquanto “teia” de reciprocidade, solidariedade, 

vigilância, resistência e reivindicação de uma maior 

e mais eficiente rede de proteção para as mulheres 

em situação de violência.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: COORDENAÇÃO GERAL 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Direito 

COORDENADOR: SILVANO MACEDO GALVAO 

RESUMO: Abordagem da prática processual na área de 

processo civil, processo penal e processo trabalhista  

 

 



 

 

 

TÍTULO: IMPORTÂNCIA DA OAB NA SOCIEDADE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Direito 

COORDENADOR: SILVANO MACEDO GALVAO 

RESUMO: Abordagem da prática processual na área de 

processo civil, processo penal e processo trabalhista  

 

 



 

 

 

TÍTULO: PRATICA PROCESSUAL CIVIL 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Direito 

COORDENADOR: SILVANO MACEDO GALVAO 

RESUMO: Abordagem da prática processual na área de 

processo civil, processo penal e processo trabalhista  

 

 



 

 

 

TÍTULO: PRÁTICA PROCESSUAL PENAL 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Direito 

COORDENADOR: SILVANO MACEDO GALVAO 

RESUMO: Abordagem da prática processual na área de 

processo civil, processo penal e processo trabalhista  

 

 



 

 

 

TÍTULO: PRÁTICA PROCESSUAL TRABALHISTA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Direito 

COORDENADOR: SILVANO MACEDO GALVAO 

RESUMO: Abordagem da prática processual na área de 

processo civil, processo penal e processo trabalhista  

 

 



 

 

 

TÍTULO: PROJETO DE EXTENSÃO SERVIÇO SOCIAL E A 
QUESTÃO AGRÁRIA EM MATO GROSSO. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Serviço Social 

COORDENADOR: SOLANGE PEREIRA DA SILVA 

RESUMO: A história contemporânea brasileira tem sido 

marcada nos últimos anos por profundas crises em 

nossa economia, cujos reflexos são evidenciados 

pelo enorme abismo social hoje existente, fazendo 

do Brasil um país com um dos maiores níveis de 

desigualdade social do mundo. Este cenário sinaliza 

as características do processo de reestruturação 

produtiva em nosso País, nos marcos da ideologia 

neoliberal. É a expressão da incapacidade do atual 

modelo em promover um desenvolvimento 

econômico capaz de inserir as grandes maiorias que 

hoje estão completamente excluídas do processo 

produtivo, deixando clara a necessidade da 

existência deste processo excludente para a 

manutenção deste modelo econômico.  Ao 

observarmos a realidade agrária no Brasil podemos 

identificar alguns fatos que trabalham pela 

manutenção do modo de produção capitalista e 

deste modelo de uso e ocupação do território, 

inaugurados com as intensas transformações na 

agricultura decorridas a partir de meados da década 

de 1950. No plano internacional houve o  

difusionismo tecnológico que impôs a incorporação 

da chamada “revolução verde” que propagou a 

produção de monocultivos em larga escala, 

maquinários, com uso intensivo de agrotóxicos, 

adubos químicos e exploração da força de trabalho, 

além de “uma base ideológica de valorização do 

progresso”. (PEREIRA, 2012, p. 685).  Ao nível 

nacional as Ligas Camponesas, em Pernambuco e o 

Movimento dos Agricultores Sem Terras (MASTER), 

no Rio Grande do Sul, recolocaram o debate da 



questão fundiário-agrária. As Ligas Camponesas 

realizaram a primeira experiência de reforma 

agrária, sendo um importante marco jurídico na luta 

pela democratização do acesso à terra.  Em 17 de 

novembro de 1961, em Belo Horizonte, houve uma 

grande mobilização nacional culminando na 

realização do I Congresso Nacional dos Lavradores e 

Trabalhadores Agrícolas sobre o caráter da reforma 

agrária?, convocado pela União de Lavradores e 

Agricultores do Brasil. Os delegados representando 

as Ligas Camponesas defenderam o lema: “reforma 

agrária, na lei ou na marra!”.  Na prática, a mal 

denominada “revolução verde” provocou 

transformações no tempo e no espaço 

tradicionalmente dado à produção agropecuária. 

Tais transformações aprofundaram a exploração do 

trabalho camponês e a exploração dos bens naturais 

coletivos e a relação de poder marcado pela 

hierarquia entre os saberes praticados no campo, 

onde o saber técnico-acadêmico vale mais que o 

saber da experiência produtiva num determinado 

território.  O golpe militar-civil que oficialmente 

vigorou entre 1964 a 1985, impôs ao Brasil a 

chamada modernização do campo que teve como 

missão a implementação da versão nacional da 

"revolução verde". O processo de modernização foi 

alicerçado em uma política de crédito nacional, 

através de financiamentos que somente eram 

concedidos, mediante a aceitação de um conjunto 

de procedimentos técnicos, sendo repassados aos 

agricultores via assistência técnica, fornecida 

principalmente pelas instituições estatais e suas 

subsidiárias. Um verdadeiro "pacote tecnológico" 

que incluía o uso de fertilizantes químicos, 

agrotóxicos, máquinas agrícolas e sementes 

melhoradas geneticamente (FEAB1 2002).  Tal 

modernização promoveu um grande impulso na 

produção agrícola brasileira, a ponto de tornar o 

Brasil, a partir da década de 1070 em um grande 

exportador de grãos (BRUM 1988). Os projetos 

destinados à região amazônica foram financiados 

pelo Banco Mundial (BM), o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) vinculados tecnicamente às 

Nações Unidas e ao Banco Interamericano de 



Desenvolvimento (BID). Eis alguns destes: Projeto 

Ferro Carajás, o Programa de Polos Agropecuários e 

Agrominerais da Amazônia (POLAMAZÔNIA), o 

Programa de Desenvolvimento do Cerrado 

(POLOCENTRO), o Programa Integrado de 

Desenvolvimento Rural do Noroeste do Brasil 

(POLONOROESTE), o Programa de Redistribuição de 

Terras (PROTERRA), PRODEAGRO, POLOCENTRO 

(IANNI, 1981), dentre outros.  Esse processo teve 

como consequência uma profunda mudança na 

realidade fundiária brasileira, a utilização em níveis 

cada vez maiores de maquinários e agrotóxicos e a 

necessidade também cada vez maior de aumento da 

produção para a sobrevivência deste modelo, fez 

com que as políticas para a agricultura brasileira 

tomassem cada vez mais o rumo da produção em 

escala e o incentivo a ampliação desta, deixando os 

trabalhadores rurais cada vez mais dependentes das 

cadeias produtivas, pauperizados e com uma forte 

tendência à proletarização.  O processo de exclusão 

social para promover a ampliação deste modelo 

resultou na intensificação do processo de êxodo 

rural, deslocando milhões de brasileiros para os 

grandes centros urbanos, gerando concentração 

fundiária, inchaço das cidades com aumento das 

favelas e o surgimento de milhares de famílias sem 

terra e sem teto. da situação de vulnerabilidade 

mantiveram no limbo as famílias expurgadas da 

terra e promoveram um processo de 

“desruralização” (ABRAMOVAY; SACHS, 1996). 

Criou-se, desta forma, um contingente humano, aos 

quais as ausências passam a caracterizar e adjetivar 

como sem-terra, sem-teto, desempregados, 

analfabetos, sem dentes, “descamisados‘, “pés-

descalços‘, sem assistência, sem destino, sem 

perspectivas.  É neste histórico que evoluíram os 

conflitos agrários no campo brasileiro. As lutas dos 

camponeses sem terra eram multiplicadas nesta 

época, pelo intenso trabalho dos chamados "setores 

progressistas" da igreja que através das CEB´s 

(Comunidades Eclesiais de Base) e da Comissão 

Pastoral da Terra (CPT) que promoviam o 

questionamento da estrutura agrária vigente, 

levantando a necessidade urgente de uma reforma 



agrária no Brasil (FEAB 2001).  A ação do Estado 

militar neste período deteve-se em desfocar a 

centralidade da reforma agrária, contrapondo-a 

com grandes projetos de colonização na região 

norte, beneficiando grandes grupos internacionais e 

reduzindo os conflitos por terra à condição de 

"problemas de segurança nacional", ou seja 

militarizando a questão agrária.  Na esteira dos 

projetos de desenvolvimento foram abertas 

estradas, construídas hidrelétricas e implantada a 

estrutura para integrar o território brasileiro. 

Assim, o processo de povoamento das regiões 

brasileiras foi fundamentado pela perspectiva 

militar-empresarial de ocupação-conquista-tomada 

de território.  O regime militar marcou sua 

passagem pelo poder com um saldo vergonhoso de 

inúmeros trabalhadores rurais mortos em conflitos 

agrários, sendo que na maior parte dos casos, não 

houve a punição dos responsáveis. Mais uma vez a 

Reforma Agrária permaneceu no papel, intocada 

(FEAB 2001).  A partir de 1979, os militares 

iniciaram uma ampla negociação em vista da 

"abertura democrática". As históricas elites agrárias 

e urbanas mantiveram os seus privilégios e os 

conflitos por terra foram intensificados. A maneira 

mais emblemática de forçar os governos a abrir 

diálogos foi o investimento nas ocupações de terra 

em todo o Brasil, principalmente na região sul, foi 

porém de forma dispersa e restrita a regiões de 

maior confronto.  Com o auxílio das Comunidades 

Eclesiais de Base (CEB´s), da Comissão Pastoral da 

Terra (CPT) e do nascente "sindicalismo combativo", 

esta realidade começou a mudar. Vários encontros 

regionais de trabalhadores rurais sem terra 

ocorreram, ate que em 1984 no município de 

Cascavel, no estado do Paraná, com a presença de 

representantes de 12 estados do país foi fundado o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 

Este evento elucidou uma realidade desconhecida 

para muitas pessoas, mas presente no cotidiano das 

periferias urbanas e do interior do Brasil: um país 

com dimensões continentais, que nega o direito de 

acesso à terra para viver e trabalhar a mi lhões aos 

seus filhos e filhas.  A fundação do MST representou 



um marco na luta pela terra no Brasil que através 

da intensa mobilização com ações efetivas, vem 

conduzindo o debate em torno da questão agrária 

com contornos diferenciados, resgatando a 

centralidade de uma política de reforma agrária 

popular nos dias de hoje, como uma alternativa aos 

graves problemas sociais do país.   Ao mesmo tempo 

em que a transformação da terra para viver em 

terra de negócios (MARTINS, 1980) foi se 

delineando, cada vez mais se fortaleceu a figura dos 

latifundiários; também, por essa razão, deu margem 

à redefinição de outras identidades que se puseram 

em marcha, na luta popular pela terra , a que 

acorreram os mais diversos personagens, com seus 

diferentes métodos e modos de ação.  De acordo 

com Eudson de Castro Ferreira: “O movimento social 

da luta pela terra repõe para a sociedade o debate 

sobre a questão agrária vista sob a ótica do 

lavrador, mas sufocada pelo movimento militar de 

pós 64” (FERREIRA, 1986, p. 36).  Na perspec tiva da 

mudança de paradigma, as organizações vinculadas 

aos movimentos sociais populares realizam ações 

político-pedagógicas pautadas em metodologias que 

favoreçam a transformação das circunstâncias a que 

estão submetidos (CALDART, 2010).  Os 

assentamentos rurais, os territórios indígenas e 

quilombolas e todas das terras de uso coletivo dão 

mostras significativas da enorme potencialidade que 

uma reforma agrária ampla seria capaz de fazer, 

possibilitando que povos indígenas e outras 

populações do campo se relacionem com alteridade 

com o universo externo ao seu território. Que os 

processos produtivos possam gerar renda, emprego, 

mas, sobretudo autonomia, liberdade de expressão 

das especificidades socioculturais produzidas no 

desenrolar dos processos sócio históricos.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: VIRTUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS JUDICIAIS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Direito 

COORDENADOR: SILVANO MACEDO GALVAO 

RESUMO: Abordagem da prática processual na área de 

processo civil,  processo penal e processo trabalhista  

 

 



 

 

 

TÍTULO: O RECONHECIMENTO DO DIREITO TERRITORIAL 
KRENAK: A COMPLEMENTAÇÃO DO ESTUDO DE 
IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA TERRA 
INDÍGENA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Geografia 

COORDENADOR: CAMILA SALLES DE FARIA 

RESUMO: Trata-se da participação em estudo complementar 

de identificação e delimitação da TI Krenak de Sete 

Salões, localizada nos municípios de Resplendor, 

Itueta, Santa Rita do Itueto e Conselheiro Pena, no 

Estado de Minas Gerais. Este estudo, demandado 

pelos indígenas, refere-se a uma importante etapa 

de reconhecimento de seus direitos territoriais. 

Direito, este, que lhes foi negado em diferentes 

momentos históricos pelo Estado brasileiro (por sua 

omissão ou mesmo em decorrência das políticas 

indigenistas adotadas), e que lhes trouxeram 

situações de extrema violência em processos como 

expropriação e expulsão de suas terras 

tradicionalmente ocupadas. Contudo, os Krenak 

resistiram e se mantém na luta pela demarcação de 

suas terras.  

 

 

 


