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INSTITUTO DE LINGUAGENS 

PROJETO 
Título: Curso de Gramática em Língua Portuguesa (Cópia) 23-04-2014 

Coordenador: Maria de Jesus das Dores Alves Carvalho Patatas 
Resumo: O projeto pretende atender a clientela interessada no aprendizado da gramática normativa, não 

apenas como conhecimento, mas com aplicação prática de produção de textos acadêmicos e oficiais na 
modalidade padrão. Para isso serão ministrados 3 módulos de 60 h que darão à clientela bases para refletir 
sobre sua produção escrita, nos aspectos de clareza, concisão, coesão, coerência e progressão. 

 

Coordenação da Editora Universitária/CEDU  

PROJETO 
Título: Fica a dica 

Coordenador: Lúcia Helena Vendrúsculo Possari 
Resumo: O projeto 'Fica a dica' é uma iniciativa da Editora da UFMT (EdUFMT) e está em execução desde 2009. 

O projeto é composto pelas ações: a) construção e manutenção do box de sinopses dentro da página da 
EdUFMT; 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. 
As obras a serem trabalhadas serão aquelas que compõem o acervo produzido pela EdUFMT desde sua 
fundação, perfazendo um total de 405 livros nas mais diferentes áreas do conhecimento. O Boletim Informativo 
será publicado uma vez ao mês e será composto de forma intermitente, por editorial, editora em foco, fica a 
dica de leituras, curiosidades sobre o mundo editorial, entrevistas com autores, novas publicações e 
lançamentos. O boletim será distribuído pela rede de emails da Adufmat, Sintuf, DCE e página da UFMT. Já as 
entrevistas com os autores serão realizadas uma vez ao mês, as quais serão disponibilizadas parcialmente no 
boletim informativo e integralmente na página da Editora. A duração é de maio a dezembro de 2015. 

 

IL - INSTITUTO DE LINGUAGENS 

PROJETO 
Título: Interturmas 

Coordenador: Hélia Vannucchi de Almeida Santos 

Resumo: Independente do semestre que o aluno esteja cursando, ele terá a oportunidade de integrar os 

diferentes tópicos da atividade do publicitário, encontrando soluções comunicacionais da publicidade e 
propaganda para os problemas identificados e/ou necessidades do cliente, proporcionando oportunidade para 
trabalhar em equipe, interagindo com diferentes colegas e socializando conhecimentos adquiridos. 

  



 

INSTITUTO DE LINGUAGENS 

CURSO 
Título: PROLIBRAS - Proficiência de LIBRAS para comunidade surda. 
Coordenador: Anderson Simão Duarte 

Resumo: Os cursistas estarão compartilhando saberes na esfera do aprender a aprender o processo 

cognitivo de aprendizagem do aluno surdo. A relação município, estado e federação é indispensável 
para a região mato-grossense frente aos educadores e formadores. As atividades serão norteadas 
por palestras, aulas, exposições, depoimentos, atividades práticas e demonstrativas. 

 

INSTITUTO DE LINGUAGENS 

EVENTO 
Título: XV Encontro Mato-grossense dos Estudantes de Letras e XVI Encontro Regional dos 
Estudantes de Letras. 
Coordenador: Anderson Simão Duarte 

Resumo: O XV Encontro Mato-grossense dos Estudantes de Letras e XVI Encontro Regional dos Estudantes de 

Letras serão sediados na UFMT campus Cuiabá nos dia 13 a 16 de novembro de 2014. Assim, tem-se por objetivo 
promover a integração e discussão de assuntos pertinentes aos graduando, graduado e docentes da área de 
Letras: Português/Literatura/Inglês/Espanhol/Frances/Libras: “Valores e perspectivas do futuro profissional de 
Letras.” Este evento é relevante para promover a integração dos alunos de Letras, tanto de universidades 
públicas como de Educação a distância e instituições particulares, despertando-os para os aspectos políticos, 
acadêmicos e científicos que os envolvem. Espera-se, com isto, que os participantes ampliem a sua visão para as 
possibilidades que o curso de Letras pode oferecer para o futuro profissional. 

 

INSTITUTO DE LINGUAGENS 

CURSO 
Título: Introdução à Língua Brasileira de Sinais (Cópia) 20-06-2014 
Coordenador: Anderson Simão Duarte 

Resumo: Cursos ofertados disponibilizando o início e continuidade aos conhecimentos da Língua Brasileira de 

Sinais - Libras. Neste curso o aluno abrangerá os estudos no campo da linguística da Língua Brasileira de Sinais - 
LIBRAS e suas aplicações em sala de aula frente as crianças, jovens e adultos surdos. 

 

INSTITUTO DE LINGUAGENS 

PROJETO 
Título: Processo de aprendizagem da Língua Portuguesa pelo aluno surdo como L2 por meio 
das Metáforas Criativas 
Coordenador: Anderson Simão Duarte 
Resumo: Estaremos reunindo com acadêmicos surdos e comunidade surda com atividades teóricas e práticas 

da Língua Portuguesa. Todo o processo de aprendizagem será a bordado por mecanismos linguísticos da Língua 
Brasileira de Sinais. A Língua Portuguesa - LP, será abordada na perspectiva de segunda língua - L2. Abordagens 
da LIBRAS na modalidade escrita, assim como a Língua Portuguesa. Não será tratado assuntos pertinentes a 
oralidade. 

 



 
REITORIA - Reitoria 

PROJETO 
Título: UFMT sem fronteiras 2014 
Coordenador: Paulo Teixeira de Sousa Júnior 

Resumo: O projeto 'UFMT Sem Fronteiras' visa impulsionar o processo de internacionalização da UFMT 

utilizando de ténicas de comunicação social multilingue como forma de tornar a UFMT, Cuiabá e Mato Grosso 
como polos atraentes para a comunidade acadêmica internacional e também de atrair o interesse da 
comunidade interna para programas de intercâmbio com IES de outros países. Espera-se, desta forma, contribuir 
para a melhoria da qualidade do Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

REITORIA - Reitoria 

PROJETO 
Título: SECRI Itinerante 
Coordenador: Joira Aparecida Leite Oliveira Amorim 

Resumo: O projeto 'Secri Itinerante' visa impulsionar o processo de divulgação da Política de 

Internacionalização da UFMT, que deverá ser aprovada ainda no primeiro semestre de 2014. Será utilizado 
técnicas de comunicação social , principalmente através de um estande itinerante que visitará os 
setores/faculdades/institutos dos campi da UFMT para esclarecer a política e difundir os programas de 
intercâmbio vigente. Espera-se, desta forma, contribuir para a melhoria da qualidade do Ensino, Pesquisa e 
Extensão. 
 

INSTITUTO DE LINGUAGENS 

PROJETO 
Título: Português para Estrangeiros 
Coordenador: Cláudia Graziano Paes de Barros 
Resumo: Em anos recentes, o Brasil tem sido o destino de inúmeros imigrantes, tanto por razões econômicas 

quanto para intercâmbio acadêmico. A cidade de Cuiabá e o campus da UFMT têm acolhido esse público, 
advindo de diferentes países. Neste contexto, o Projeto de Extensão Português para estrangeiros objetiva atuar 
como uma das formas de inserção desses sujeitos no contexto da acadêmico da Universidade Federal de Mato 
Grosso, através não somente do ensino-aprendizagem da língua, como também para colaborar para o 
conhecimento e compreensão sócio-histórico e cultural mato-grossense e brasileiro. Nesta experiência de 
extensão, também se realcionam ações de pesquisa, com a atuação de alunos do Projeto de Pós-graduação em 
Estudos de Linguagem e de alunos da graduação em Letras 

 

 

  



 

PROPEQ - Pro-Reitoria de Pesquisa 

PROJETO 
Título:  Popularização da pesquisa na UFMT 
Coordenador:  Marinaldo Divino Ribeiro  

Resumo: A proposta consiste em uma estratégia de popularização da pesquisa na UFMT. Passadas quatro 

décadas de existência, diversas foram às contribuições da pesquisa feita na Universidade que permitiram a 
formação de recursos humanos, melhoria da condição de vida da população e promoveram o desenvolvimento 
social, político, econômico, artístico e cultural, especialmente de Mato Grosso. Entretanto, muito ainda se tem 
por fazer para levar essas contribuições ao conhecimento da sociedade. Assim, o projeto tem por finalidade 
facilitar a popularização da pesquisa na UFMT e será constituído das seguintes ações: 1) Produção e divulgação 
do catálogo de grupos de pesquisa da UFMT; 2) Produção e distribuição de folders dos programas e projetos 
especiais da Pró-Reitoria; 3) Produção e distribuição do informativo da PROPeq; e 4) Instituição de “O 
Pesquisador na UFMT” com diferentes atividades. Nesta ação 4 estão previstas as seguintes categorias: 
pioneiros da pesquisa, pesquisador emérito, pesquisador sênior, pesquisador destaque do ano; sendo as ações: 
instituição da premiação conforme a categoria, construção do blog do Pesquisador na UFMT, exposição 
itinerante de painéis contendo a biografia científica do Pesquisador na UFMT e publicação de livro contendo a 
biografia científica completa do Pesquisador na UFMT. Espera-se que com estas ações se possa facilitar a 
popularização da pesquisa e da ciência produzida na UFMT e incentivar o surgimento de novos pesquisadores 
diferenciados em nossa instituição. 

 

INSTITUTO DE LINGUAGENS 

EVENTO 
Título: 2º Encontro Regional Centro Oeste História da Mídia 
Coordenador: Marluce de Oliveira Machado Scaloppe 

Resumo: O 2º Encontro Regional Centro Oeste da ALCAR- Associação Brasileira de Pesquisadores da Mídia, 

deve reunir pesquisadores, estudantes e profissionais do mercado da Comunicação e de áreas afins, 
interessados em estudos avançado, de caráter interdisciplinar, sobre processos históricos da Mídia. O Evento de 
2014 tratará especialmente dos 50 anos do Golpe Militar no Brasil. 

 

FE - FACULDADE DE ECONOMIA 

PROJETO 
Título: SINTEP-MT e sua relação com os professores de escola 
Coordenador:  
Arturo Alejandro Zavala Zavala 

Resumo: Na atualidade sentir-se representado por um grêmio é de suma importância, a união de esforços por 

um mesmo objetivo leva a que um sindicato enfrente uma causa por o bem comum, um problema que pode 
acontecer é que os associados ou não associados evidenciem que o grêmio não esta representando 
adequadamente seus interesses, um afastamento entre seus membros e a diretiva é preocupante e 
problemática, devido a isto a SINTEP solicitou a UFMT um estudo das causas da no sindicalização de seus pares e 
como são vistos frente a eles. 

 

 



REITORIA - Reitoria 

PROGRAMA 
Título: Comunicação, Ciência e Comunidade 
Coordenador: Benedito Dielcio Moreira 

Resumo: Desenvolver ações de comunicação em diferentes meios de comunicação com o propósito de 

divulgar os projetos e os resultados obtidos pelos pesquisadores da UFMT 

 

INSTITUTO DE LINGUAGENS 

PROGRAMA 
Título: Estudos Avançados em Comunicação 
Coordenador: Benedito Dielcio Moreira 
Resumo: O curso de Comunicação Social da UFMT foi implantado em 1991. Depois de mais de 20 anos de 

existência e de dois programas de capacitação de seus docentes, um MINTER com a Universidade de São Paulo, 
e um DINTER com a Universidade Federal de Minas Gerais, o curso entende que é chegada a hora de promover 
estudos continuados na área. 

 

INSTITUTO DE LINGUAGENS 

CURSO 
Título: Etnografia em Comunicação 
Coordenador: Benedito Dielcio Moreira 
Resumo: Realizar o primeiro minicurso do Programa de Estudos Avançados em Comunicação, voltado para a 

metodologia: etnografia em comunicação. 

 

INSTITUTO DE LINGUAGENS 

CURSO 
Título: Modernidade e Tecnologias da Informação e Comunicação Adolescentes, Jovens, 
Escola e as TIC 
Coordenador: Benedito Dielcio Moreira 

Resumo: Minicurso sobre as novas tecnologias da comunicação e o envolvimento de jovens com estes novos 

artefatos, com ênfase no processo de engajamento na sociedade e na aprendizagem. 

 

INSTITUTO DE LINGUAGENS 
 
REITORIA - Reitoria 
Título: UFMT.Ciência na TVU 2014 
Coordenador: Priscilla Cristina de Andrade Del Llano  
Resumo: Este projeto refere-se ao desenvolvimento, produção e veiculação de um Programa de TV, intitulado 

UFMT.Ciência, que já integra a grade de programação da TVU - UFMT. 

 



REITORIA - Reitoria 

PROGRAMA 
Título: A Comunicação Institucional da UFMT - 2014 
Coordenador: Maria Santíssima de Lima 
Resumo: O Programa de Extensão 'Comunicação Institucional da UFMT' tem como propósito promover a 

unidade comunicacional da UFMT e estimular a interação da universidade com a comunidade externa. Como 
Instituição Social, a UFMT precisa levar para além de suas instalações os conhecimentos que são gestados em 
seu interior. As atividades que serão desenvolvidas neste programa promovem a arte, a cultura, a cidadania, a 
educação, a acessibilidade e a inclusão social. 

 

REITORIA - Reitoria 

PROJETO 
Título: Atualização das páginas: SECOMM, TVU e Institucional Reitoria e Vice-Reitoria 
Coordenador: Maria Santíssima de Lima  
Resumo: - Os sites da Secomm e da TVU hospedam as informações e produtos da Comunicação institucional e 

de jornalismo científico da UFMT e requerem atualização diária como forma de multiplicação da informação e 
do acesso à ciência e à cultura; - As páginas institucionais que abrigam informações referentes à Reitoria e Vice-
Reitora são, principalmente, a apresentação institucional da UFMT, para os usuários que acessam a página, com 
a finalidade de conhecer a Instituição. Dessa forma, carecem de atualização e manutenção periódica do 
conteúdo. 

 

REITORIA - Reitoria 

PROJETO 
Título: Atualização das páginas: SECOMM, TVU e Institucional Reitoria e Vice-Reitoria 
Coordenador: Maria Santíssima de Lima  
Resumo: Trata-se do projeto editorial dos jornais impressos da Universidade: 1) 'Jornal da UFMT' - veicula 

matérias de interesse de toda a comunidade (interna e externa). Divulga ações e eventos da UFMT em seções 
como Geral, Pesquisa, Ensino, UFMT na Comunidade; campi do interior (Rondonópolis, Araguaia e Sinop) e 
Cidade, esta última abrangendo temas de pesquisa e extensão relacioandos diretamente ao município-sede dos 
campi. 2) ComVivência - veículo direcionado aos servidores docentes e técnicos da UFMT, com vistas à melhoria 
da comunicação interna, circulando no meio desse público informações qualificadas de temas de seu interesse e 
da Instituição, de modo a promover a melhoria no fluxo de informação, a valorização e a qualidade de vida do 
servidor. 3) Acontece na UFMT (impresso) - Agenda de divulgação de ações tais como eventos acadêmicos, 
culturais e esportivos; cursos de extensão, capacitação, pós-graduação; oportunidades para a comunidade 
interna e externa. 

 

REITORIA - Reitoria 

PROJETO 
Título: Design - Processos Criativos 2014 
Coordenador: Jessica da Graça Bastos 

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. Realizar a produção gráfica e 
publicitária dos veículos de comunicação e campanhas coordenados pela Secomm. 

 



REITORIA - Reitoria 

PROJETO 
Título: Comunicando com Estudantes 2014 
Coordenador: Jessica da Graça Bastos  
Resumo: O projeto tem por objetivo estabelecer relacionamento com os públicos internos da universidade - 

alunos de graduação, especialização e de pós-graduação da UFMT e de outras universidades sobre o que ocorre 
nos campi da UFMT: cursos de curta duração, palestras, conferências, espetáculos, mostras etc. Também é 
objetivo manter o estudantes atualizados 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. 

 

REITORIA – Reitoria 

PROJETO 
Título: UFMT Online: Notícias, Newsletter e assessoria de imprensa 
Coordenador: Maria Selma Alves 

Resumo: Trata-se do projeto editorial do site UFMT Online, de conteúdo diversificado, de acordo com a 

identidade visual adotada pela Instituição e mais abrangendo a produção e postagem de notícias também nos 
sites 'aluno', 'professor', ' servidor' e Hospital Júlio Müller. 

 

REITORIA – Reitoria 

PROJETO 
Título: Impressos Setoriais (HUJM News,Tome Nota HUJM, Boletim das Licenciaturas) 
Coordenador: José da Costa Marques Filho 

Resumo: O projeto tem por objetivo o desenvolvimento de peças jornalísticas impressas, voltadas para 

públicos específicos, setoriais: 1) Jornal Mural Tome Nota HUJM - Visa informar a comunidade interna do 
Hospital Universitário Júlio Müller (docentes, técnicos e discentes) a respeito das ações, eventos e rotinas 
institucionais e de formação; 2) Jornal HUJM News - Busca levar informações à comunidade interna e aos 
usuários do Hospital Universitário Júlio Müller a respeito das ações, eventos e rotinas institucionais, de 
formação, de serviços e oportunidades de assistência; 3) Boletim das Licenciaturas - Informativo voltado para 
estudantes, docentes e técnicos da UFMT, bem como a trabalhadores da educação e alunos das escolas em que 
a UFMT atua com projetos e estágios no campo da formação de professores. 

 

REITORIA – Reitoria 

PROJETO 
Título: Programas de Variedades 2014 
Coordenador: Sofia Fátima Fontes Amiden 

Resumo: PONTO DE ENCONTRO: Programa de entrevista, que pretende discutir temas voltados para a ciência, 

cultura, artes, saúde e comportamento, com vistas ao aprofundamento de temas de grande interesse público 
com especialistas dessas áreas. EnCine: Programa que irá divulgar conhecimento cinematográfico - aspectos 
técnicos, , sugestão de filmes, curiosidades, premiações,análise de linguagens e entrevistas com profissionais do 
audiovisual e áreas afins. 



 

REITORIA – Reitoria 

PROJETO 
Título: Interprogramas 2014 

Coordenador: Nilo Alves Bezerra 

Resumo: divulgação do Estado de Mato Grosso, através da produção de interprogramas (peças audiovisuais 

em vídeo), com duração de um minuto, para veiculação em televisão, abordando a história, a cultura e a 
natureza matogrossense. As peças serão produzidas pelos profissionais da TV Universidade, com o apoio de dois 
bolsistas, estudantes da UFMT. Os interprogramas serão oferecidos à Empresa Brasil de Comunicação que os 
divulgará através da TV Brasil, para todo o território brasileiro. 

 

INSTITUTO DE LINGUAGENS 

CURSO 
Título: Rebak Sentidos - Diretório dos Grupos de Estudos no Brasil Grupo de Estudos CNPq  
Coordenador: Anderson Simão Duarte 

Resumo: O projeto tem como finalidade principal à formação a pesquisa com comunidade surda, docentes, 

discentes e comunidades para os estudos voltados ao âmbito da educação especial inclusiva . Os estudos 
abordarao noções da linguistica da LIBRAS numa perspectiva bakhtiniana, tendo como meta a comunicação de 
surdos com ouvintes.      

 

INSTITUTO DE LINGUAGENS 

CURSO 
Título: Inglês para taxistas 
Coordenador: Vinicius Carvalho Pereira 

Resumo: Ensinar o vocabulário básico de Inglês para taxistas em preparação para a Copa do Mundo em 

Cuiabá. Queremos organizar uma palestra com duração de três horas para dois dias, na Universidade Federal de 
Mato Grosso. Será totalmente gratuito e os taxistas irão aprender frases importantes em Inglês e como usar um 
texto para se comunicar com turistas que não falam português.  

 

INSTITUTO DE LINGUAGENS 

PROJETO 
Título: Ensino de Libras para ouvintes como L2. 
Coordenador: Fábio Vieira de Souza Junior 
Resumo: O curso de LIBRAS 'Ensino de LIBRAS para ouvintes como L2', tem como objetivo a aquisição da 

LIBRAS por acadêmicos que cursam Letras/Libras na Universidade Federal de Mato Grosso. Com duração de 60 
h, o curso visa a interação e comunicação com acadêmicos e professores surdos e uma melhor compreensão da 
LIBRAS. 



 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - CUIABÁ 

PROJETO 
Título: O Araguaia pede Mel (2ª edição) 
Coordenador: Glauco Vieira de Oliveira 
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo dar continuidade ao trabalho iniciado no ano de 2013 que é 

estimular o consumo de mel na cidade de Barra do Garças, Pontal do Araguaia e Aragarças. A idéia básica da 
proposta é replicar, em nível local, o material da campanha nacional “Meu dia pede Mel”, promovido pela 
Confederação Brasileira de Apicultura (CBA). Como estratégia, serão expostos banners temáticos em escolas e 
feiras da região, com distribuição de folders explicativos relacionando os benefícios do mel na alimentação 
humana como promotor de energia, saúde e beleza. Além disso, para promover e valorizar a produção regional, 
serão expostos e distribuídos para degustação, os méis produzidos por apicultores locais. Pretende-se assim 
estimular o consumo e fortalecer o consumo do mel regional.  

 

REITORIA – Reitoria 

PROJETO 
Título: UFMT.Ciência na TVU 2014  
Coordenador: Priscilla Cristina de Andrade Del Llano 

Resumo: Este projeto refere-se ao desenvolvimento, produção e veiculação de um Programa de TV, intitulado 

UFMT.Ciência, que já integra a grade de programação da TVU - UFMT.  

 

 

REITORIA – Reitoria 

PROJETO 
Título: Impressos Secomm: Jornal da UFMT, ComVivência e Acontece na UFMT 
Coordenador: Maria Santíssima de Lima 
Resumo: Trata-se do projeto editorial dos jornais impressos da Universidade: 1) 'Jornal da UFMT' - veicula 

matérias de interesse de toda a comunidade (interna e externa). Divulga ações e eventos da UFMT em seções 
como Geral, Pesquisa, Ensino, UFMT na Comunidade; campi do interior (Rondonópolis, Araguaia e Sinop) e 
Cidade, esta última abrangendo temas de pesquisa e extensão relacioandos diretamente ao município-sede dos 
campi. 2) ComVivência - veículo direcionado aos servidores docentes e técnicos da UFMT, com vistas à melhoria 
da comunicação interna, circulando no meio desse público informações qualificadas de temas de seu interesse e 
da Instituição, de modo a promover a melhoria no fluxo de informação, a valorização e a qualidade de vida do 
servidor. 3) Acontece na UFMT (impresso) - Agenda de divulgação de ações tais como eventos acadêmicos, 
culturais e esportivos; cursos de extensão, capacitação, pós-graduação; oportunidades para a comunidade 
interna e externa.  



 

 

REITORIA – Reitoria 

PROJETO 
Título: UFMT Online: Notícias, Newsletter e assessoria de imprensa  
Coordenador:  Maria Selma Alves 
Resumo: Trata-se do projeto editorial do site UFMT Online, de conteúdo diversificado, de acordo com a 

identidade visual adotada pela Instituição e mais abrangendo a produção e postagem de notícias também nos 
sites 'aluno', 'professor', ' servidor' e Hospital Júlio Müller. 

 

ICEN -  INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS 

PROGRAMA 
Título: Computação Visual: uso de artes gráficas e robótica para ações afirmativas 
Coordenador: Roger Resmini 

Resumo: Diante do cenário da desigualdade social atualmente observado no Brasil, a universidade tem um 

papel fundamental no combate e diminuição das barreiras entre as classes sociais. Através dos projetos de 
pesquisa e extensão desenvolvidos dentro das universidades pode-se levar à população carente melhores 
condições de vida, bem como proporcionar meios para que busquem e alcancem inclusão na sociedade por meio 
de desenvolvimento cultural e artístico. Além disso, a universidade pode oferecer uma formação básica para 
geração de renda através de treinamento em ferramentas utilizadas no mercado de trabalho. Tendo em vista 
essa afirmativa e levando em consideração que o campo da educação é um dos, se não o melhor, meio de 
proporcionar melhores oportunidades de vida à população carente, o presente programa de extensão 
universitária visa desenvolver e adaptar tecnologias educacionais bem como oferecer treinamento quanto à 
utilização dessas tecnologias para professores e alunos de instituições de ensino e entidades que atendem 
jovens em situação de vulnerabilidade social.   

 

 

ICEN -  INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Título: SKITH - sistema web de submissão de banner para impressão 
Coordenador:  Michelle de Oliveira Parreira 

Resumo: Todo Sistema de informação que manipula dados e gera informação, usando ou não recursos de 

computadores, pode ser genericamente considerado como um sistema de informação. Sistemas de Informação é 
a expressão utilizada para descrever um Sistema seja ele computadorizado, ou seja manual, que abrange 
pessoas, máquinas e/ou métodos organizados para coletar, processar, transmitir e disseminar dados que 
representam informação para o usuário e/ou cliente. Com vista nisso, este projeto de extensão tem por objetivo 
desenvolver e manter um sistema web de submissão de banner para impressão de trabalhos realizados no 
campus universitário de Rondonópolis através das diversas ações de ensino, pesquisa e extensão existentes. O 
sistema permitirá que o usuário possa criar um cadastro e enviar seus trabalhos para impressão de banner. Com 
esse cadastro, o curso de Sistemas de Informação poderá obter informações importantes a respeito do serviço, 
como custo de cada banner, quantidade impressa em determinado tempo, entre outras informações, para 
serem repassadas à Pró Reitoria do Campus Universitário de Rondonópolis (CUR), que forneceu a plotter e 
fornece o suprimento para a mesma (papel e tinta). Assim, será possível futuramente fazer análise dos dados 
para tomada de decisão a respeito de melhoria e aumento da divulgação das ações de ensino, pesquisa e 
extensão originadas no CUR. Além disso, o sistema irá fornecer informações aos usuários sobre a disponibilidade 
do serviço, status do trabalho enviado e horário disponível para retirada. Um outro recurso será a padronização 
do ofício solicitando a impressão de banner. 

 



ICHS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO 
Título: Revista Eletrônica Geoaraguaia 
Coordenador: Romario Rosa de Sousa 
Resumo: Este projeto tem como objetivo principal para o ano de 2014, publicar trabalhos científicos de 

Geografia e áreas afins. Metodologicamente o referido projeto será desenvolvido em 10(dez) etapas distintas 
sendo: 1ª etapa: elaboração e cadastramento do projeto na Pró-reitoria de Extensão e Cultura – SIGProj; 2ª 
etapa: Acesso a revista pelo link http://revistas.cua.ufmt.br/index.php/geoaraguaia; 3ª etapa: Operação do 
software gratuito – OJS/SEER. 4ª etapa: Envio de e-mails com carta convite para publicação e divulgação do 
referido periódico; 5ª etapa: recebimento dos artigos via sistema eletrônico da revista – OJS/SEER.; 6ª etapa: 
envio dos artigos a dois pareceristas as cegas ou seja sem a identificação dos autores; 7ª etapa: recebimento dos 
artigos com aceite, reformulação ou recusa para publicação; 8ª etapa: diagramação e preparação no formato 
PDF dos artigos para publicação on-line; 9ª etapa: publicação dos artigos no sistema da revista duas vezes por 
ano; 10ª etapa indexação dos artigos via on-line nos indexadores credenciados. A necessidade desse projeto, 
surge na perspectiva de estimular os alunos do curso de Geografia e areas 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 da região e 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.  

 

ICHS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

PROJETO 
Título: Cineclube Roncador 
Coordenador: Gilson Moraes da Costa 
Resumo: O Cineclube Roncador tem como objetivo fortalecer as atividades culturais na área de abrangência 

da UFMT, campus Araguaia, bem como estabelecer vínculos de proximidade e troca de conhecimento com a 
comunidade em geral da região do médio Araguaia. O Cineclube tem em suas concepções, uma organização 
coletiva e participativa de todos os envolvidos, sejam eles, da equipe de coordenadores, colaboradores, 
bolsistas e espectadores da comunidade. As sessões de filmes longa e curta metragem, animações, 
documentários são temáticas e acompanhadas de debates. Dentre outras ações, o projeto visa fomentar a 
produção audiovisual da região, produzir material de divulgação, resenhas e artigos, levantamento histórico do 
cinema na região e a oferta de oficinas de produção audiovisual. O Cineclube Roncador, de caráter democrático, 
realiza reuniões periódicas para elaboração das temáticas abordadas em cada ciclo de sessões, possibilitando o 
aproveitamento de múltiplas áreas do conhecimento, para fins didáticos, de lazer e estudo. A desvinculação com 
a programação de salas comerciais tem como objetivo criar uma cultura crítica do cinema, produção, direção do 
audiovisual, podendo assim oferecer alternativas de modelos de cinema e variedades temáticas. O cinceclube é 
gratuíto e de livre acesso a qualquer participante, espectador e debatedor.  

 

ICHS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

PROJETO 
Título: InfoCampus: um projeto de comunicação para além do Campus Universitário do 
Araguaia  
Coordenador: Patrícia Kolling  
Resumo: Neste quinto ano de realização, o projeto InfoCampus visa efetivamente expandir sua atuação na 

informação da comunidade acadêmica e sociedade em geral, através da produção de material jornalístico sobre 
projetos e atividades desenvolvidas no Campus Universitário do Araguaia, mas também de reportagens de 
cunho socioambiental além dos muros universitários. Esta proposta se efetivará através da produção de edições 
impressas do Jornal Info Campus (de 12 a 16 páginas, 2mil exemplares por edição) e da divulgação dos textos 
produzidos pela equipe do jornal em outras mídias, como o site do Campus e da Universidade, o jornal da UFMT, 
as mídias sociais (facebook, twiter, blog) e meios de comunicação regional. Lembrando que o foco do nosso 



projeto não é o imediatismo do jornalismo diário, mas a produção de textos com informações aprofundadas, 
atemporais (ou seja que não percam a sua atualidade), com valorização dos aspectos socioambientais e das 
histórias humanas; promovendo o debate e reflexão sobre os mais diferentes temais de interesse do público 
acadêmico. O Jornal mantém uma versão na web através do blog: www.infocampusufmt.blogspot.com, página 
no facebook e twiter.         
 

ICHS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

PROJETO 
Título: Formação de Comunicadores no Ambiente Escolar 
Coordenador: Gilson Moraes da Costa  

Resumo: A presente ação visa desenvolver um trabalho de educomunicação na Escola Estadual Antônio 

Cristino Cortês, envolvendo a sensibilização de professores do ensino médio no sentido de contribuir com as 
questões ligadas à comunicação enquanto mediadores do processo educacional. Visa também contemplar os 
alunos participantes do Ensino Médio Inovador, através de oficinas e curso de capacitação, trabalhando, 
preferencialmente, as seguintes modalidades de comunicação: jornal impresso, audiovisual e rádio. Nesta 
perspectiva visa integrar duas vertentes importantes da sociedade atual: a comunicação e a educação, em um 
campo de trabalho que vamos chamar de educomunicação - campo de reflexão/ação que une as duas áreas 
(SOARES, 2014). Conforme explica Jawsnicker(2014) a Educomunicação tem se afirmado, nos últimos anos, 
como um campo de intervenção social que procura incluir a Comunicação no processo da mediação educacional. 
Esta intervenção política e social é fundamentada no desejo de análise crítica do papel dos meios de 
comunicação na sociedade e de ações, programas e desenvolvimento de produtos destinados a criar e a 
fortalecer ecossistemas comunicativos em espaços educativos (presenciais e virtuais).  

 

ICHS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

PROJETO 
Título: Cineclube Roncador - ações afirmativas através do audiovisual 
Coordenador: Gilson Moraes da Costa 

Resumo: O Cineclube Roncador tem como objetivo fortalecer as atividades culturais na área de abrangência 

da UFMT, campus Araguaia, bem como estabelecer vínculos de proximidade e troca de conhecimento com a 
comunidade em geral da região do médio Araguaia. Desenvolve suas ações tanto no ambiente interno da UFMT, 
bem como nas escolas parceiras, sedes de movimentos sociais e na sala de treinamento do CEFAPRO, no centro 
de Barra do Garças/MT. As sessões de filmes longa e curta metragem, animações, documentários são temáticas 
e acompanhadas de debates. Dentre outras ações, o projeto visa fomentar a produção audiovisual da região, 
produzir material de divulgação, resenhas e artigos, levantamento histórico do cinema na região e a oferta de 
oficinas de produção audiovisual. O Cineclube Roncador, de caráter democrático, realiza reuniões periódicas 
para elaboração das temáticas abordadas em cada ciclo de sessões, possibilitando o aproveitamento de 
múltiplas áreas do conhecimento, para fins didáticos, de lazer e estudo. Para o ano de 2014 o projeto terá como 
centralidade a abordagem de temáticas voltadas às minorias sociais (Movimento Negro, LGBT, povos indígenas, 
movimentos comunitários de periferia, etc), bem como o envolvimentos destes atores sociais no processo de 
participação e execução da proposta. No encerramento do projeto será realizada a segunda edição da Mostra de 
Documentário Indepentente do Araguaia. O cinceclube é gratuíto e de livre acesso a qualquer participante, 
espectador e debatedor.  

 

 

 



ICHS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

PROJETO 
Título: Agência Júnior de Jornalismo FocAia - Focas do Araguaia (Cópia) 31-03-2014 
Coordenador: Alfredo José Lopes Costa - Docente 

Resumo: O projeto insere-se na necessidade de proporcionar entendimento das tecnologias da Comunicação e 

seus impactos na vida econômica, política e social. Trata-se de oportunidade de relacionar teoria e prática de 
comunicação, aplicando conteúdos do curso de Jornalismo na publicação de matérias jornalísticas e trabalhos 
acadêmicos por meio da Comunicação Digital. Estratégia tem como base operacional o blog 
www.focaia.blogspot.com. Busca-se concretizar atividades complementares do projeto pedagógico do curso, 
proporcionar estágio supervisionado e projetos de extensão que apliquem as diretrizes curriculares de acordo 
com as condições locais e regionais às aspirações dos estudantes e também às aspirações da sociedade 
envolvente, sem descuidar do acompanhamento da inserção de novas tecnologias. Com a gradativa chegada de 
equipamentos de fotografia, rádio e TV ao laboratório de Jornalismo, torna-se possível a expansão das 
atividades da Agência Júnior. Além do funcionamento do blog e utilização de redes sociais, deverão ser 
desenvolvidas atividades nas demais áreas do Jornalismo, de forma a possibilitar a interdisciplinariedade no 
curso de Jornalismo. O projeto visa ainda propiciar aos bolsistas atividades práticas relacionadas ao curso de 
Jornalismo, contribuir para o desenvolvimento de mercado de trabalho regional na área de Comunicação e 
divulgar à comunidade regional a importância do papel do assessor de comunicação em geral e do assessor de 
imprensa em particular. 

 

ICHS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

PROJETO 
Título: Integração do Direito no Araguaia 
Coordenador: Leandro Cioffi 

Resumo: Trata-se de uma proposta de reconstrução, atualização e manutenção de um sítio na internet, 

contendo informações sobre o curso de Direito, bem como notícias e discussões na área jurídica. Este sítio será 
desenvolvido com os alunos do curso direito da Universidade Federal do Mato Grosso, campus do Araguaia. A 
ideia é possibilitar à comunidade local ter acesso às atividades desenvolvidas no curso, como por exemplo o 
trabalho realizado pelo escritório modelo, prestando informações, apresentando os trabalhos desenvolvidos 
pela Universidade. Além disto, irá colocar a comunidade acadêmica local em sintonia com os grandes debates 
jurídicos do Brasil, isto é de vital importância pelo fato do CUA estar presente no interior do estado do Mato 
Grosso, e portanto, muito distante dos grandes centros acadêmicos. Pela perspectiva social, o projeto irá ter um 
impacto importante na comunidade da região, pois além de ser um espaço para debates sobre as questões 
jurídicas locais, proporcionará uma aproximação da comunidade local das atividades desenvolvidas no campus. 
Já pela perspectiva acadêmica, o projeto atuará na formação de um aluno proativo, utilizando-se dos 
conhecimentos adquiridos no ensino e na pesquisa, para construir novas perspectivas tanto na comunidade 
acadêmica, como na comunidade local, ao qual está inserido. O público atingido será muito difuso já que 
utilizará um sítio na internet, assim, todo aquele que possuir acesso a rede mundial de computadores poderá 
participar e observar as atividades desenvolvidas. Pode-se afirmar que o público mais beneficiado serão as 
pessoas da comunidade local, bem como da própria comunidade acadêmica. 

 

ICHS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

PROJETO 
Título: Diálogos em Libras - Catalogação de Sinais 
Coordenador: Shirley Lopes Maidana de Oliveira - Docente 

Resumo: A Língua Brasileira de Sinais, a língua dos Surdos, fora reconhecida legalmente através da Lei 

10.436/2002 e regulamentada pelo Decreto 5.626/2005, que determina, dentre outras coisas, a difusão da 
mesma por meio das instituições públicas e privadas de ensino, inclusive as federais. Portanto, em cumprimento 
legal e social, este projeto propõe proporcionar à comunidade surda encontros semanais, a fim de propiciar um 
ambiente de fortalecimento linguístico e cultural, além de propor catalogar e registrar, em formato de glossário 
bilíngue ilustrado (Língua Portuguesa e Língua Brasileira de Sinais), sinais referentes a localizações específicas e 



permanentes da cidade de Rondonópolis - MT, engajando os surdos em produções, contatos com a vida 
acadêmica e também com seus pares. 

 

ICHS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

PROGRAMA 
Título: Centro de Línguas CELIG 
Coordenador: Maria Aparecida dos Santos  

Resumo: A proposta de vincular um centro de ensino de línguas estrangeiras ao Departamento de Letras desta 

universidade tem como base dois objetivos centrais. Por um lado, buscamos aumentar o acesso aos cursos de 
línguas para nosso público interno e, principalmente, para a comunidade mais carente de nossa região. Por 
outro, intencionamos aliar o estudo ao ensino, envolvendo os alunos de graduação, futuros professores, no 
desenvolvimento da prática de ensino oferecida pelo centro de línguas. Em suma, esperamos oferecer aos 
nossos alunos uma oportunidade de reflexão, prática e construção de conhecimento, ao mesmo tempo em que 
beneficiamos a comunidade com a oferta de cursos acessíveis e de boa qualidade.  
 

ICBS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE 

PROJETO 
Título: Portal de Educação Física do Pontal do Araguaia 
Coordenador: Jacqueline da Silva Nunes Pereira  

Resumo: A proposta tem como objetivo a criação de um Portal de Educação Física a fim de elaborar e divulgar 

as notícias como atividades acadêmicas,projetos, semanas científicas, gincanas,festivais e fatos do cotidiano que 
ocorrem no âmbito acadêmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 


