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TÍTULO: O AUTOR E OBRA: UM DEDO DE PROSA 
 

MODALIDADE: Projeto 

 

UNIDADE: CEDU 

 

COORDENADOR: Lúcia Helena Vendrúsculo Possari - Docente 

 

RESUMO: O projeto 'O autor e a obra: um dedo de prosa' é uma iniciativa da 

Editora da UFMT (EdUFMT), que tem por objetivos: promover e 

fortalecer as obras editadas ou coeditadas; fomentar a reflexão 

crítica, construtiva e criativa dos temas abordados nas obras 

publicadas no seio da comunidade intra e extra universidade; 

aumentar a inserção da produção científica da UFMT na memória 

cultural do estado; aumentar a circulação das obras; e socializar os 

diferentes saberes transformados em livros e artigos científicos pela 

EdUFMT. O projeto consiste em um ciclo de colóquios em que o autor 

fala sobre sua obra mediado por moderador especialista no assunto, 

tendo o público como copartícipe. As obras a serem trabalhadas 

serão selecionadas dentre aquelas editadas no ano de 2012, 

perfazendo um total de 40 livros nas mais diferentes áreas do 

conhecimento. O público participante será composto pelos 

convidados: servidores técnicos, docentes e discentes de pós-

graduação e graduação da UFMT, Unemat, IFMT, UNIC, Univag, e 

membros da sociedade civil organizada. A duração do projeto é de 9 

meses correntes, com início em abril de 2012. No ano de 2012, o 

projeto, que é realizado desde 2009, dará continuidade às suas 

versões no interior do estado de forma a percorrer os 4 campi da 

UFMT. 

 

 

 



TÍTULO: TARDES LÚDICAS 
 

MODALIDADE: Projeto 

 

UNIDADE: IL 

 

COORDENADOR: Hélia Vannucchi de Almeida Santos - Docente 

 

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

elementos importantes ao ser humano e acreditando ser importante 

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: IMAGENS EM PAUTA 2014 
 

MODALIDADE: Projeto 

 

UNIDADE: CULTURA 

 

COORDENADOR: Diego Baraldi de Lima - Docente 

 

RESUMO: Exibição de longas-metragens precedida de informações que 

contextualizam autor e obra, seguida de debate com participantes 

das sessões. 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 a partir dos filmes 

assistidos) em atividades de extensão relacionadas aos conteúdos 

apreendidos nas disciplinas do Curso. Professores do Curso de 

Comunicação Social da UFMT poderão, 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. A atividade 

destina-se também aos cinéfilos e apreciadores de filmes. O CineSesc 

Arsenal é um espaço cultural reconhecido pela população e permite 

ampliar a visibilidade de uma ação que tem a UFMT como apoiadora.  

 

 



TÍTULO: ESPANHOL 
 

MODALIDADE: Curso 

 

UNIDADE: IL 

 

COORDENADOR: Ana Paula de Souza - Docente 

 

RESUMO: Cursos de Língua Espanhola como Língua Estrangeira que têm como 

público-alvo a comunidade interna da Universidade Federal de Mato 

Grosso, quais sejam, alunos de graduação e pós-graduação, técnicos e 

professores, bem como a comunidade externa à Instituição, com o 

objetivo de atender interesses acadêmicos e profissionais. 

 

TÍTULO: ORQUESTRA DE CÂMARA DA UFMT (CÓPIA) 12-02-2014 
 

MODALIDADE: Projeto 

 

UNIDADE: IL 

 

COORDENADOR: Flávia Vieira Pereira - Docente 

 

RESUMO: Renovação do Projeto da Orquestra de Câmara da UFMT (OCAM-

UFMT), visando a continuidade no processo da formação de jovens 

músicos, instrumentistas, regentes, compositores, arranjadores, 

produtores artísticos, oriundos da graduação em música da UFMT, 

além de músicos da comunidade em geral. Este projeto é uma 

importante ferramenta  para o curso, pois possibilita aos alunos a 

experiência de tocar, cantar, reger, fazer composições e arranjos, 

através da vivência prática de música em conjunto, bem como 

interagir com a comunidade. O projeto pretende contribuir para a 

descentralização do acesso aos bens culturais realizados através de 

apresentações didáticas disponíveis a todo o tipo de público.  



 

 

TÍTULO: NÚCLEO CORAL  UFMT - TEMPORADA 2014 
 

MODALIDADE: Programa 

 

UNIDADE: PROCEV 

 

COORDENADOR: Dorit Kolling - Docente 

 

RESUMO: O Coral da Universidade Federal de Mato Grosso - CORAL UFMT, 

criado em 29 de abril de 1980 desenvolve, há 34 anos, um trabalho 

musical voltado aos estudantes de diversos cursos da Universidade, 

professores, servidores e comunidade em geral.    Sob a Supervisão 

de Naíse Santana, o Coral UFMT vem por meio deste programa 

formalizar as ações a serem desenvolvidas em 2014.     Denominado 

'NÚCLEO CORAL UFMT - TEMPORADA 2014', o presente programa 

registra as ações de extensão já existentes como Projeto Coral UFMT; 

Projeto Coral Infanto-Juvenil da UFMT, Projeto Banco de Partituras - 

Digitalização e Catalogação do Acervo do Coral UFMT; além da 

programação artística a ser desenvolvida pelo coro durante esse ano, 

como apresentações, concertos, recitais, cursos, e demais eventos. 

 

 

 



TÍTULO: CORAL CANTO MAIOR/UFMT - CAMPUS DO ARAGUAIA                                        
 

MODALIDADE: Projeto 

 

UNIDADE: SEGE / CUA 

 

COORDENADOR: Glaucia Margareth Rocha Olivieri - Técnico Administrativo 

 

RESUMO: O projeto Coral Canto Maior inicialmente destinado à pessoas da 

terceira idade é composto, atualmente, por discentes, docentes dos 

diversos cursos do Campus Universitário do Araguaia/UFMT e por 

membros das comunidades Barragarcense, Pontalense e Aragarcense.     

É uma  ação cultural  que beneficia diretamente a sociedade 

priorizando a democratização do conhecimento musical e a 

valorização  da cultura.  As metas do Coral Canto Maior são:  Divulgar 

a cultura regional tendo como instrumento a música, dar visibilidade 

à Instituição que representa,  promovendo, por meio do Coro, um 

canal de interação entre comunidade e universidade. 

 

 

 



TÍTULO: IV GINCANA UNIVERSITÁRIA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO 
CUA/UFMT: A COPA DO MUNDO É NOSSA! 
 

MODALIDADE: Evento 

 

UNIDADE: ICBS / CUA 

 

COORDENADOR: Nathalia Maria Resende - Docente 

 

RESUMO: A IV Gincana Universitária do CUA/UFMT, intitulada 'A COPA DO 

MUNDO É NOSSA!' é um evento anual que será promovido por 

acadêmicos cursando a disciplina Recreação e Lazer do curso de 

Educação Física do CUA/UFMT. Os acadêmicos serão a comissão 

organizadora do evento e serão orientados pela professora 

responsável da disciplina. A organização do evento tem como 

objetivo cumprir os requisitos parciais propostos para a aprovação na 

disciplina Recreação e Lazer visando a aplicação da teoria em 

situações práticas para uma análise mais detalhada da importância da 

recreação e do lazer na formação integral do Ser Humano. Além de 

promover a interação e a socialização dos acadêmicos do Médio 

Araguaia e integrar os acadêmicos à comunidade visando 

arrecadação de alimentos não perecíveis como inscrição para a 

participação no evento, que serão doados à instituições filantrópicas 

local a ser escolhida pela organização do evento. Fundamentalmente, 

a tarefa é solicitada com a intenção de oportunizar os acadêmicos a 

adquirirem experiência na organização de eventos de lazer ao lidarem 

com o público, exercerem a liderança, o cooperativismo e a 

responsabilidade, qualidades fundamentais para a formação de 

qualidade dos futuros profissionais. 

 

 

 



TÍTULO: PARCEIROS DE FIBRA: ENTRELAÇANDO VIDAS E RESSIGNIFICANDO 
HISTÓRIAS (CÓPIA) 03-03-2014 
 

MODALIDADE: Projeto 

 

UNIDADE: ICHS/CUR 

 

COORDENADOR: Clarisa Terezinha Guerra - Docente 

 

RESUMO: O projeto aproveitamento resíduos do pseudocaule da bananeira e 

desenvolve atividades desde 2008 em Rondonópolis/MT, pela 

iniciativa do Curso de Psicologia/CUR/UFMT. Iniciou com oficinas de 

artesanato no bairro Cidade de Deus, com proposta aprovada pelo 

PROEXT Cultura-2007, voltado somente a mulheres ('as Parceiras de 

Fibra'), embora alguns homens tenham se envolvido com as 

atividades. Em 2009 ofereceu oficinas abertas à comunidade em 

espaço do CUR e no Assentamento Fazenda Esperança. Devido ao 

interesse dos agricultores e agricultoras do Assentamento, em 2010 a 

proposta foi ampliada, com a participação de discentes e docentes de 

outros cursos do campus e com o financiamento do CNPq e em 

parceria com a EMPAER/MT. Em 2011 voltou a ser apresentado como 

atividade da área da Psicologia, com interações principalmente entre 

como a Educação e Saúde, em função da especificidade da atividade. 

O projeto constitui o grupo 'Parceiros de Fibra', constituído pelas 

pessoas interessadas, estando aberto a todos que desejam conhecer 

e/ou aprender. Em 2012 as atividades também foram desenvolvidas 

ano Centro Cultural José Sobrinho e na Vila Paulista, em 

Rondonópolis / MT . Em 2013 desenvolveu atividades no CUR/UFMT, 

na Casa Esperança - Unidade II, em uma escola pública municipal e 

uma escola pública estadual em , bem como no CAPS-ROO, além das 

oficinas desenvolvidas em outros municípios do Estado de MT. 

Certificado como tecnologia social, visa desenvolver competêncais, 

resgatando atividades tradicionais integradoras, sociais e 

autoexpressivas, que respeitam a cultura e a subjetividade.  

 

 

 



TÍTULO: PROGRAMA DE AÇOES EDUCATIVAS E ARTISTICO CULTURAIS DA 
UFMT/RONDONÓPOLIS 
 

MODALIDADE: Programa 

 

UNIDADE: ICHS/CUR 

 

COORDENADOR: Adilson Jose Francisco - Docente 

 

RESUMO: O Programa de Ações Educativas e Artístico-Culturais da UFMT-

Rondonópolis tem como objetivo dinamizar ações de caráter 

artístico-culturais desenvolvidas pela UFMT, a prtir de quatro projetos 

matrizes:  a) Projeto Capoeira Federal   b) Projeto Coral 

UFMT/Rondonopolis   c) Projeto Cine Cult e Cine Comunidade  d) 

Projeto Oficinas de Teatro      A inovação para este ano, é a extensão 

real de todos estes projetos que integram o referido Programa a 

população do Bairro Cidade de Deus I e II.  Com isto busca-se 

possibilitar o acesso e aprendizado às modalidades de praticas 

artistico-culturais de cada projeto e a oferta deste aprendizado a 

atraves dos bolsistas e colaboradores junto aos moradores do 

entorno da Universidade.  

 

 

 



TÍTULO: CORAL DA 3ª IDADE - LONGEVIDADE SAUDÁVEL 
 

MODALIDADE: Projeto 

 

UNIDADE: IL 

 

COORDENADOR: Dorit Kolling - Docente 

 

RESUMO: Por meio de uma vivência artístico-musical, a atividade coral 

proporciona uma forma do idoso expressar seus sentimentos e 

emoções, explorar sua criatividade, trabalhar sua memória, saúde 

vocal, além de, principalmente, mantê-lo integrado na sociedade.  O 

canto tem o poder de atenuar os problemas e tensões da vida 

moderna, é uma atividade que exige atenção, controle e uso total da 

respiração, traz equilíbrio ao sistema responsável pelo relaxamento 

do corpo. É uma forma de expressar emoções e resgatar lembranças 

e momentos, ativando a memória, trazendo assim lembranças de 

uma vida inteira.  O canto coral, além dos benefícios destacados 

acima, permite a integração entre os participantes e o aprendizado 

de trabalho em equipe.  Com a implantação do Programa de Extensão 

“Longevidade Saudável”, o Coral passa a ser um projeto vinculado e 

parte integrante deste programa.   

 

 

 



TÍTULO: II JORNADA DE ESTUDOS IRLANDESES - 'LITERATURAS EM DIÁLOGO: 
FRONTEIRAS E CRUZAMENTOS CULTURAIS” (CÓPIA) 12-03-2014 
(CÓPIA) 18-03-2014 
 

MODALIDADE: Evento 

 

UNIDADE: IL 

 

COORDENADOR: Divanize Carbonieri - Docente 

 

RESUMO: A II Jornada de Estudos Irlandeses se propõe a estreitar o diálogo de 

alunos de graduação, pós-graduação e pesquisadores em literaturas 

de língua inglesa de diferentes universidades do Brasil. A temática 

escolhida visa abordar os pontos de encontro e cruzamentos entre 

essas literaturas e outras literaturas de língua portuguesa e/ou outras 

línguas estrangeiras, que têm como foco principal as posições de 

exclusão, margem e fronteira.         A Jornada será organizada pelo 

Programa de Pós-Graduação de Estudos da Linguagem da 

Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), com apoio da 

Universidade de São Paulo (USP) e Associação Brasileira de Estudos 

Irlandeses (ABEI).   Os organizadores aceitam propostas de trabalhos 

individuais e pôsteres em tópicos que incluem, mas não se limitam a:   

- Perspectivas comparadas;  - Contextos culturais, sociais e políticos;  - 

Traduções culturais;   - Utopias e distopias;  - Perspectivas 

multiculturais;  - Literaturas marginais;  - Temáticas de opressão e 

exclusão;   - Cruzamentos culturais.    

 

 

 



TÍTULO: MADRIGAL DO DEPARTAMENTO DE ARTES DA UFMT 
 

MODALIDADE: Projeto 

 

UNIDADE: IL 

 

COORDENADOR: José Fortunato Fernandes - Docente 

 

RESUMO: O projeto Madrigal se destina a pessoas interessadas no canto coral. 

O fato de suas ações se realizarem no espaço físico da UFMT facilitará 

a participação da comunidade acadêmica como também daqueles 

que frequentam sua proximidade, podendo se estender às pessoas de 

todo o município. A proposta inicial do projeto é a execução de 

repertório voltado para a música coral do período colonial brasileiro, 

podendo ou não abordar estilos de outros lugares e outras épocas. 

Para o sucesso da execução musical serão ensinadas técnicas vocais 

específicas que auxiliarão na interpretação do repertório como 

também abordaremos 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. 

 

 

 



TÍTULO: CORAL INFANTIL DO DEPARTAMENTO DE ARTES DA UFMT - 
EXTENSÃO SANTA ISABEL 
 

MODALIDADE: Projeto 

 

UNIDADE: IL 

 

COORDENADOR: José Fortunato Fernandes - Docente 

 

RESUMO: O projeto Coral Infantil, sendo uma extensão da universidade na 

comunidade, pretende abordar aspectos artísticos e sociais. Ele se 

destina a crianças de seis a onze anos de idade que residem 

preferencialmente no bairro Santa Isabel, em Cuiabá. O projeto 

espera obter resultados artísticos com o desenvolvimento da técnica 

vocal aplicada à expressividade de um repertório adequado à voz 

infantil e que aborde os estilos sacro e profano, com músicas 

folclóricas, populares e eruditas, nacionais e internacionais. Por meio 

da música o projeto pretende atender às necessidades sociais através 

do desenvolvimento do sentimento de pertencimento, da identidade, 

da visibilidade social e da elevação da auto-estima. Os ensaios 

acontecerão aos sábados das 9h às 10h30 no templo da Igreja Batista 

Getsêmani. 

 

 

 



TÍTULO: 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE ENSINO DE MÚSICA 
 

MODALIDADE: Evento 

 

UNIDADE: IL 

 

COORDENADOR: José Fortunato Fernandes - Docente 

 

RESUMO: O 4º Seminário de Práticas de Ensino de Música traz o tema “O lúdico 

na educação musical” e será realizado juntamente com o 3º Colóquio 

sobre Educação Musical Especial e Inclusão. As estratégias para a 

realização do evento serão: palestras e mesas redondas compostas 

por mestres e doutores que discutirão estratégias lúdicas para a 

educação musical tanto na educação básica quanto em projetos 

sociais; exposição de pesquisas por meio de comunicações e pôsteres 

que versam sobre experiências em educação musical realizadas em 

sua maioria pelos alunos da universidade; oficinas e minicursos sobre 

as diversas facetas da educação musical ministradas por doutores; e 

apresentações musicais de grupos que se relacionem ao tema do 

Seminário. Nosso desejo é que todas as atividades venham fomentar 

a prática do ensino de música de forma lúdica, se constituindo como 

uma abordagem metodológica atraente parra todos os públicos que 

se interessarem em aprender música. Esperamos que o envolvimento 

das pessoas que compõem a Universidade Federal de Mato Grosso, 

representadas por seus professores, alunos e convidados, bem como 

seus funcionários, com a comunidade, representada por pessoas que 

não estão diretamente vinculadas à UFMT, possa resultar em na 

prática educativa da música de forma mais prazerosa, tanto para 

educadores quanto para alunos de Cuiabá e região. 

 

 

 



TÍTULO: CORAL INFANTO JUVENIL DA UFMT: PROFª SÔNIA REZENDE  
 

MODALIDADE: Projeto 

 

UNIDADE: ICHS / CUA 

 

COORDENADOR: Anna Maria Penalva Mancini - Docente 

 

RESUMO: O Coral Infanto- Juvenil 'Professora Sonia Rezende' é um Projeto 

incluso no Programa Unidade Biblioteca Oficina - PBOL- do Curso de 

Letras do Campus Universitário do Araguaia e tem como objetivo 

atender a crianças e jovens na faixa etaria de 7-14 anos de escolas da 

rede pública de Barra do Garças- Mato Grosso.    Nessa perspectiva, 

esse projeto tem como objetivo sensibilizar crianças e jovens pela 

arte, leitura e interpretação de musicas, bem como promover a 

interação entre crianças /crianças, bolsistas/crianças e demais 

pessoas envolvidas no projeto.    Considerando que nas escolas 

situadas em bairros distantes do centro de Barra do Garças, as 

atividades extra-escolares são quase que inexistentes, esse Projeto 

será desenvolvido  na Escola Estadual 'Francisco Dourado', para 

atender às crianças e jovens estudantes dessas instituições. 

 

 

 



TÍTULO: DANÇAS DO MUNDO: ESPETÁCULO ITINERANTE 
 

MODALIDADE: Projeto 

 

UNIDADE: ICBS / CUA 

 

COORDENADOR: Neil Franco Pereira de Almeida - Docente 

 

RESUMO: Vinculado ao Programa DAGIN – UFMT/CUA, o Projeto “Danças do 

Mundo: espetáculo itinerante” tem como objetivo ampliar as 

possibilidades de conhecimento artístico e contribuir no processo de 

Educação estética de comunidades do Médio Araguaia. Neste 

sentido, propõe-se a construção de um espetáculo composto por 

ritmos e estilos variados de danças representando diversas culturas 

em que o corpo cênico será composto por dançarinos/as do Projeto 

Pés de Valsa – UFMT/CUA e artistas cênicos da comunidade externa à 

UFMT/CUA. Como metodologia, o projeto será divido em duas fases: 

a estruturação do espetáculo e, em seguida, o processo de 

apresentações à comunidade. O espetáculo será composto por 

coreografias com poucos dançarinos/as e bailarinos/as para viabilizar 

sua apresentação em pequenos espaços físicos e com exigência de 

recursos técnicos básicos. Esse procedimento possibilitará a 

dimensão itinerante do espetáculo estendendo seu acesso a 

localidades variadas do Médio Araguaia. Um dos aspectos mais 

relevantes do projeto é o de levar o conhecimento da dança a 

diversificadas dimensões sociais e, possivelmente, efetivar o direito 

ao acesso cultural de todo/a cidadão brasileiro - amparado em nossa 

Constituição Federal (BRASIL, 1988).  

 

 

 



TÍTULO: ESPORTE, CINEMA E MODERNIDADE: O FUTEBOL COMO 
POSSIBILIDADE EDUCATIVA 
 

MODALIDADE: Projeto 

 

UNIDADE: FEF 

 

COORDENADOR: José Tarcísio Grunennvaldt - Docente 

 

RESUMO: Reconhece-se a riqueza pedagógica do cinema como uma das mais 

instigantes narrativas da modernidade. A ação objetiva identificar nas 

imagens esportivas, evidências do esporte como um  vetor da 

modernização, de acirramento/amenização  de vários tipos de 

preconceitos e de pertencimento ao Estado nacional; enfatizar o uso 

do cinema como ferramenta pedagógica na formação de professores 

de Educação Física; destacar a força que os ídolos esportivos ganham 

na representação cinematográfica e da identificação da população 

com os mesmos; evidenciar no filme o fenômeno futebol, como um 

dos principais meios de criação e de excitações agradáveis; identificar 

cenas que ilustram as representações de identidades coletivas com os 

clubes de futebol; demonstrar aspectos do futebol como uma fonte 

de sentido na vida das pessoas. Nesta primeira edição de Esporte, 

Cinema e Modernidade: o futebol como possibilidade educativa,  

escolhemos filmes que versam sobre o Futebol, sendo projetado um 

filme por mês. Todo o mês será exposto um filme e após a exposição 

um comentador  irá coordenar um debate com a plateia. O 

comentador poderá ser da  FEF ou de outras instituições educativas. 

As apresentações serão coordenadas por um membro pesquisador do 

Grupo de Estudos e Pesquisas: Sociedade, Educação e Culturas de 

Movimento Corporal.  

 

 

 



TÍTULO: ORQUESTRA DE VIOLEIROS DO VALE DO ARAGUAIA                                 
 

MODALIDADE: Projeto 

 

UNIDADE: SEGE / CUA 

 

COORDENADOR: Glaucia Margareth Rocha Olivieri - Técnico Administrativo 

 

RESUMO: A região do Araguaia é carente de ações culturais e a Universidade 

Federal de Mato Grosso, consciente do seu papel de difusora cultural,  

apoiou  e integrou às suas atividades extensionistas o projeto 

Orquestra de violeiros do Vale do Araguaia, que pretende ser a 

estimuladora da música raiz no Médio Araguaia e outras cidades 

vizinhas, sociabilizando e discutindo a importância da viola caipira  e 

legitimando a criação musical regional.  A Orquestra de Violeiros do 

Vale do Araguaia é,  atualmente, composta por músicos autodidatas  

que cantando e tocando lutam pela preservação de uma das  mais 

puras expressões  culturais brasileiras - a moda de viola. 

 

 

 



TÍTULO: Coral Canto Maior/UFMT - Campus do Araguaia                                   

 

MODALIDADE: Projeto 

 

UNIDADE: SEGE / CUA 

 

COORDENADOR: Glaucia Margareth Rocha Olivieri - Técnico Administrativo 

 

RESUMO: O projeto Coral Canto Maior inicialmente destinado à pessoas da 

terceira idade é composto, atualmente, por discentes, docentes dos 

diversos cursos do Campus Universitário do Araguaia/UFMT e por 

membros das comunidades Barragarcense, Pontalense e Aragarcense.     

É uma  ação cultural  que beneficia diretamente a sociedade 

priorizando a democratização do conhecimento musical e a 

valorização  da cultura.  As metas do Coral Canto Maior são:  Divulgar 

a cultura regional tendo como instrumento a música, dar visibilidade 

à Instituição que representa,  promovendo, por meio do Coro, um 

canal de interação entre comunidade e universidade. 

 

 

 



TÍTULO: ARMAZÉM UNIVERSITÁRIO (CÓPIA) 03-09-2013 
 

MODALIDADE: Projeto 

 

UNIDADE: PROCEV 

 

COORDENADOR: Maria Helena Coradini - Técnico Administrativo 

 

RESUMO: O Armazém Universitário é um projeto que tem como objetivo criar 

um ambiente cultural proporcionando um encontro gostoso com 

muita musica, teatro, cinema, literatura, artesanato, feira de troca, 

comidas tipicas, lanches, esportes visando integrar a comunidade 

interna e externa.  Visa tambem dar oportunidade aos Centros 

academicos comissão de formaturas de comercializar produtos para 

arrecadar fundo que ajudarão a custear viagens, formaturas etc.  Para 

proporcionar à comunidade universitária e também à comunidade 

local a possibilidade de desenvolver novos olhares diante as diversas 

expressões artísticas e culturais existentes dentro do Campi da 

instituição, a Gerência de Projetos Culturais inclui em suas sexta-

feiras este novo evento buscando a integração entre os segmentos 

que convivem no campus universitário.   

 

 

 



TÍTULO: SEMINÁRIOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 
 

MODALIDADE: Projeto 

 

UNIDADE: ICET / CUA 

 

COORDENADOR: Marco Donisete de Campos - Docente 

 

RESUMO: A Universidade desempenha um papel de conservatório vivo do 

patrimônio da humanidade, patrimônio sem cessar renovado pelo 

uso que dele fazem professores e pesquisadores. Devido ao seu 

caráter multidisciplinar, permite a cada um ultrapassar os limites do 

seu meio cultural inicial.  Constitui-se de um ciclo de palestras 

quinzenais, com duração de média de uma hora e trinta minutos, 

atendendo a um público de, aproximadamente, 200 inscritos, dentre 

alunos, funcionários e docentes da UFMT e outras Instituições, bem 

como professores e alunos do Ensino Médio.    

 

 

 



TÍTULO: CAPOEIRA ANTIGA DE ANGOLA 
 

MODALIDADE: Projeto 

 

UNIDADE: ICET 

 

COORDENADOR: Aquiles Lazzarotto - Docente 

 

RESUMO: Capoeira Quilombo Angola tem como proposta fundamental o ensino 

da prática de capoeira angola. A capoeira é uma expressão cultural de 

luta, dança, música e sabedorias populares. A Capoeira Angola é o 

estilo mais próximo de como os escravos jogavam a capoeira, com 

movimentos furtivos executados perto do chão, sua música lenta e 

quase sempre acompanhada por uma bateria de instrumentos. O 

objetivo do projeto é - para além do treinamento do corpo - o 

desenvolvimento da musicalidade própria da capoeira - com a 

fabricação de instrumentos, resgate de ladainhas, entre outros – e, 

nesse processo de ensino aprendizagem, criar-se-á espaços pra 

discussão de temas relativos à africanidades principalmente no que 

diz respeito a capoeira. É desta maneira que a Capoeira Quilombo 

Angola vem propor a prática da capoeira angola a toda comunidade, 

protegendo as raízes dessa expressão cultural, junto aos benefícios 

que apenas seus praticantes enfeitiçados pela sua musicalidade e 

malicia corporal. Mestre Olavo é mestre de capoeira angola, é 

orientador das vivências de ensino e aprendizagem do projeto no que 

diz respeito a prática e conservação da tradição da capoeira angola. 

 

 

 



TÍTULO: CURSO DE TEATRO DE FORMAS ANIMADAS 
 

MODALIDADE: Curso 

 

UNIDADE: PROCEV 

 

COORDENADOR: Maria Helena Coradini - Técnico Administrativo 

 

RESUMO: Oficina de teatro com ênfase em teatro de formas animadas (bonecos 

e objetos) oferecida por alunos de graduação e pós-graduação - 

integrantes do Grupo Teatro de Brinquedo, com objetivo de gerar 

material para pesquisa acadêmica e apresentação de montagem 

cênica durante o evento Armazém Universitário. 

 

 

 



TÍTULO: DANÇAS DO MUNDO: ESPETÁCULO ITINERANTE (CÓPIA) 07-04-2014 
 

MODALIDADE: Projeto 

 

UNIDADE: ICBS / CUA 

 

COORDENADOR: Neil Franco Pereira de Almeida - Docente 

 

RESUMO: Vinculado ao Programa DAGIN – UFMT/CUA, o Projeto “Danças do 

Mundo: espetáculo itinerante” tem como objetivo ampliar as 

possibilidades de conhecimento artístico e contribuir no processo de 

Educação estética de comunidades do Médio Araguaia. Neste 

sentido, propõe-se a construção de um espetáculo composto por 

ritmos e estilos variados de danças representando diversas culturas 

em que o corpo cênico será composto por dançarinos/as do Projeto 

Pés de Valsa – UFMT/CUA e artistas cênicos da comunidade externa à 

UFMT/CUA. Como metodologia, o projeto será divido em duas fases: 

a estruturação do espetáculo e, em seguida, o processo de 

apresentações à comunidade. O espetáculo será composto por 

coreografias com poucos dançarinos/as e bailarinos/as para viabilizar 

sua apresentação em pequenos espaços físicos e com exigência de 

recursos técnicos básicos. Esse procedimento possibilitará a 

dimensão itinerante do espetáculo estendendo seu acesso a 

localidades variadas do Médio Araguaia. Um dos aspectos mais 

relevantes do projeto é o de levar o conhecimento da dança a 

diversificadas dimensões sociais e, possivelmente, efetivar o direito 

ao acesso cultural de todo/a cidadão brasileiro - amparado em nossa 

Constituição Federal (BRASIL, 1988).  

 

 

 



TÍTULO: GRUPO DE TEATRO 'FAZENDO ARTES'    
 

MODALIDADE: Projeto 

 

UNIDADE: ICHS / CUA 

 

COORDENADOR: Adam Luiz Claudino de Brito - Docente 

 

RESUMO: O Grupo de Teatro Fazendo Artes existe acerca de 10 anos dentro da 

UFMT. É formado por alunos dos vários cursos da Universidade. 

Objetiva divulgar as artes cênicas, bem como trabalhar o incentivo à 

leitura, às artes, à cultura e ao conhecimento de direitos e garantias 

fundamentais de um modo geral. 

 

 

 



TÍTULO: RELAÇÕES DE GÊNERO, MEMÓRIAS E PATRIMÔNIO IMATERIAL DE 
COMUNIDADES NEGRAS EM MATO GROSSO.  
 

MODALIDADE: Bolsa de Extensão 

 

UNIDADE: ICHS 

 

COORDENADOR: Sonia Regina Lourenço - Docente 

 

RESUMO: O projeto em tela objetiva dar continuidade ao trabalho desenvolvido 

no projeto Patrimônio Cultural e Saberes Tradicionais Quilombolas de 

Chapada dos Guimarães, financiado pelo edital do PROEXT 2013, 

MEC/Sesu. Esse projeto realizou o Inventário de Referências Culturais 

da comunidade quilombola de Lagoinha de Cima. A produção do 

inventário teve apoio, treinamento e autorização do IPHAN na 

aplicação da metodologia do Inventário Nacional de Referências 

Culturais (INRC, PNPI). Como desdobramento deste, o trabalho de 

extensão pautado na política de ações afirmativas pretende focalizar 

as relações étnico-raciais e de gênero nas comunidades quilombolas 

dos municípios de Chapada dos Guimarães (Serra do Cambambi e 

Itambé), de Várzea Grande (Capão do Negro Cristo Rei) e de Cuiabá 

(Abolição). Os representantes destas comunidades solicitaram a 

realização de um trabalho de extensão acerca de sua cultura e de sua 

história. O trabalho de extensão articulado com a pesquisa-ação 

permite criar espaços dialógicos com as comunidades quilombolas em 

que estas atuam também como sujeitos cognoscentes na 

identificação de suas referências culturais constituídas pelos modos 

de saber-fazer (as formas expressivas, os lugares, os rituais, as 

celebrações), a memória territorial e os conhecimentos tradicionais. 

Os conhecimentos tradicionais são plurais e associados às 

hierarquias, assimetrias e diferenças que marcam as relações étnico-

raciais e de gênero. 

 

 

 



TÍTULO: SEMINÁRIO DE POLÍTICA 
 

MODALIDADE: Curso 

 

UNIDADE: ICHS 

 

COORDENADOR: Joel Paese - Docente 

 

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

capacitar professores do ensino fundamental e médio e alunos da 

UFMT, a fim de entender a gênese e o desenvolvimentos das utopias 

políticas modernas, compreendidas como utopias tecnológicas. Para 

tanto será analisada a obra 'A era de T. S. Eliot: a imaginação moral do 

século XX', de Russell Kirk, com base no texto 'Reflexões sobre a 

revolução em França', de Edmund Burke, no referencial fornecido 

pela teoria política de Eric Voegelin. O estudo da obra de Kirk será 

realizado a partir das técnicas de leitura 'inspecional' e 'analítica' 

fornecidos por Mortimer Adler no livro 'Como ler livros'. 

 

 

 



TÍTULO: I CICLO DE LITERATURA ATIVA NO ARAGUAIA 
 

MODALIDADE: Evento 

 

UNIDADE: ICHS / CUA 

 

COORDENADOR: Gilvone Furtado Miguel - Docente 

 

RESUMO: O evento I Ciclo de Literatura Ativa do Araguaia é uma ação resultada 

da parceria estabelecida entre o Curso de Letras do Campus 

Universitário do Araguaia/UFMT e a Academia de Letras, Cultura e 

Artes do Centro-Oeste situada na cidade de Barra do Garças-MT. O 

evento privilegia a temática da literatura e visa a atender aos 

interesses de ambas as instituições no sentido de reforçar as relações 

mútuas.   O objetivo primordial do evento abrange a disseminação do 

conhecimento construído  nas iniciativas das pesquisas e estudos 

realizados pelos envolvidos e, para isso, traz na programação 

conferências e palestras sobre a temática literária criando um 

ambiente fomentador do debate, além de promover o lançamento do 

romance 'Flor do Ingá' com a presença do autor professor-

pesquisador-escritor Luiz Renato (Cuiabá-MT).   Esta iniciativa 

pretende alcançar o público diversificado de estudantes, docentes, 

formadores profissionais da educação, e todos aqueles que tem 

interesse e gosto pela literatura. 

 

 

 



TÍTULO: PROGRAMA DE AÇOES AFIRMATIVAS DE ATIVIDADES EDUCATIVAS E 
ARTISTICO CULTURAIS DA UFMT/RONDONÓPOLIS -  
 

MODALIDADE: Programa 

 

UNIDADE: ICHS/CUR 

 

COORDENADOR: Adilson Jose Francisco - Docente 

 

RESUMO: O Programa de Ações Educativas e Artístico-Culturais da UFMT-

Rondonópolis tem como objetivo  dinamizar ações de caráter 

artístico-culturais desenvolvidas pela UFMT, a prtir de quatro projetos 

matrizes:    a) Projeto Capoeira Federal  b) Projeto Coral 

UFMT/Rondonopolis  c) Projeto Cine Cult e Cine Comunidade  d) 

Projeto Oficinas de Teatro  A inovação para este ano, é a extensão 

real de todos estes projetos que integram o referido Programa a  

população do Bairro Cidade de Deus I e II.  Com isto busca-se 

possibilitar o acesso e aprendizado às modalidades de praticas 

artistico-culturais de  cada projeto e a oferta deste aprendizado a 

atraves dos bolsistas e colaboradores junto aos moradores do  

entorno da Universidade. 

 

 

 



TÍTULO: EXPOSIÇÃO, SEMINÁRIO E OFICINA - PATRIMÔNIO IMATERIAL DE 
MATO GROSSO: COLEÇÕES E CONEXÕES' 
 

MODALIDADE: Programa 

 

UNIDADE: ICHS 

 

COORDENADOR: Thereza Martha Borges Presotti Guimaraes - Docente 

 

RESUMO: Trata-se da continuidade da Exposição Itinerante do Patrimônio 

Imaterial de MT( EXPOIMAT) em 2014-2015) que foi montada com 

recursos do PROEXT-2011. Divulga o patrimônio imaterial de Mato 

Grosso, fruto das pesquisas do 'Inventário Documental do Patrimônio 

Imaterial de MT' 2009-2011- IPHAN- UFMT.  Recomeça por Cuiabá, no 

Museu do Morro da Caixa D' Água Velha, com Evento na Semana dos 

Museus Coleções Conexões de 12 a 18 de maio de 2014, e Seminário 

para capacitar guias no tema da Exposição, Patrimônio Imaterial de 

Mato Groso: Coleções e Conexões'. O Seminário conta com 

palestrantes pesquisadores importantes nos temas do patrimônio de 

afro-mato-grossense, indígena e pantaneiro, que aprofundam e 

informam a respeito dos bens culturais que constam na Exposição, 

sendo eles dos saberes e rituais de etnias indígenas bakairi, xavante e 

nambikuara, de mulheres que dançam e cantam o chorado na 

Festança de Vila Bela, da devoção ao santo negro na cidade de Cuiabá 

na festa a São Benedito, nas práticas de comunidades ribeirinhas 

pantaneiras como o modo de fazer a canoa e a suas moradias usando 

dos recursos naturais, etc.   A Exposição integra a Programação da 

Copa do Pantanal de junho a 30 de julho de 2014 e os cursistas e 

bolsistas Pibid e contemplados pela Ação, Afirmativa, podem 

continuar participando como guias-estagiários em educação 

patrimonial. 

 

 

 



TÍTULO: PROBLEMAS DE MATEMÁTICA A NÍVEL DE OLIMPÍADAS 
 

MODALIDADE: Projeto 

 

UNIDADE: ICET 

 

COORDENADOR: Eduardo Rogerio Favaro - Docente 

 

RESUMO: Queremos desenvolver a cultura de discussão de problemas 

matemáticos como algo recreativo e para desenvolver o próprio 

intelecto, Não apenas como uma amontoado de disciplinas 

matemáticas que a maioria dos estudantes universitário são 

encaminhados a cursar.  Olhando ainda para a OBMEP, queremos 

discutir problemas também nos níveis contemplados pelas OBMEP, 

de modo que as discussões aqui realizadas, possar chegar até os 

alunos das escolas públicas que tenham aptidão para matemática. 

Por outra lado, também queremos discutir problemas de matemática 

a nível universitário, sejam competições nacionais, sejam 

internacionais.  Além dos temas olímpicos propriamente ditos, vamos 

tratar das bases matemáticas necessárias para a resolução de tais 

problemas 

 

 

 



TÍTULO: OFICINA CULTURAL DE VIOLÃO 
 

MODALIDADE: Projeto 

 

UNIDADE: ICAA/Campus Sinop 

 

COORDENADOR: Solange Maria Bonaldo - Docente 

 

RESUMO: Este projeto será voltado, para acadêmicos dos da UFMT/Campus 

Sinop, afim de estimular o envolvimento em atividades de cunho 

cultural e educativo como a atividade da oficina de Violão. Serão 

realizados encontros semanais, com duração de uma hora. Pretende-

se portanto, incentivar a capacitação, não só acadêmica, do aluno, 

mas como pessoa pois o acadêmico poderá aprender a algumas 

dificuldades e aprimorar suas qualidades. 

 

 

 



TÍTULO: VOZES DO CERRADO 
 

MODALIDADE: Projeto 

 

UNIDADE: ICHS / CUA 

 

COORDENADOR: Tereza Ramos de Carvalho - Docente 

 

RESUMO:           O projeto visa promover a articulação teoria x prática de 

estudos dos diversos gêneros literários (lírico, narrativo e dramático) 

e suas modalidades, visando análises e discussões de textos e sua 

representação, seja declamações de poemas, seja canto/música – 

coral, jograis, ou peças teatrais. Serão selecionados textos da 

literatura nacional e de expressão portuguesa, ou textos dos mais 

variados gêneros e autores nacionais e internacionais da literatura e 

da música além de produções regionais (Mato Grosso e Goiás).  

 

 

 



TÍTULO: FILOSOFIA E HUMANIDADES IV - FILOSOFIA POLÍTICA: REFLEXÕES 
TEÓRICAS DE PENSADORES SOBRE A POLÍTICA EMANCIPADORA 
 

MODALIDADE: Evento 

 

UNIDADE: ICHS/CUR 

 

COORDENADOR: Plínio José Feix - Docente 

 

RESUMO: Este evento de extensão será a quarta edição de Filosofia e 

Humanidades. O objetivo central é oportunizar o debate em torno de 

temas da área de Filosofia, tendo como público principal os 

estudantes de graduação e os professores das escolas públicas da 

Educação Básica.  Desta vez será abordado o tema sobre a política, 

que terá como título 'Filosofia Política: Reflexões Teóricas de 

Pensadores sobre a Política Emancipadora'. Trata-se de uma 

discussão de muita relevância, pois nos encontramos em ano eleitoral 

e, além disso, a reforma política integra a agenda social. O citado 

evento visa contribuir com a discussão sobre a análise crítica do 

funcionamento da politica, tendo em vista repensá-la na perspectiva 

emancipadora.   O atual regime de democracia representativa está 

em profunda crise, pois os cidadãos não se sentem representados 

pelos políticos eleitos, ou seja, aos que foi delegado o poder de 

decisão. É fundamental debater a reforma política, principalmente 

para enfrentar o poder econômico na política, assim como para 

garantir aos cidadãos mais poder político decisório no âmbito das 

instituições do Estado. Neste sentido, o resgate de pensadores 

influentes na história da Filosofia contribuirá para buscar alternativas 

mais democráticas ao formato político em vigor.   Os seguintes 

filósofos e teóricos serão tratados no evento de extensão: os filósofos 

gregos clássicos, Maquiavel, liberais clássicos (Hobbes, Locke e 

Rousseau), Marx, Foucault, Poulantzas e Habermas. Os palestrantes 

serão professores da Educação Básica e do Ensino Superior. Também 

será oportunizada a participação do público, o que contribuirá para a 

ampliação do debate.    

 

 

 



TÍTULO: 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE ENSINO DE MÚSICA (CÓPIA) 05-06-
2014 
 

MODALIDADE: Evento 

 

UNIDADE: IL 

 

COORDENADOR: José Fortunato Fernandes - Docente 

 

RESUMO: O 4º Seminário de Práticas de Ensino de Música traz o tema “O lúdico 

na educação musical” e será realizado juntamente com o 3º Colóquio 

sobre Educação Musical Especial e Inclusão. As estratégias para a 

realização do evento serão: palestras e mesas redondas compostas 

por mestres e doutores que discutirão estratégias lúdicas para a 

educação musical tanto na educação básica quanto em projetos 

sociais; exposição de pesquisas por meio de comunicações e pôsteres 

que versam sobre experiências em educação musical realizadas em 

sua maioria pelos alunos da universidade; oficinas e minicursos sobre 

as diversas facetas da educação musical ministradas por doutores; e 

apresentações musicais de grupos que se relacionem ao tema do 

Seminário. Nosso desejo é que todas as atividades venham fomentar 

a prática do ensino de música de forma lúdica, se constituindo como 

uma abordagem metodológica atraente parra todos os públicos que 

se interessarem em aprender música. Esperamos que o envolvimento 

das pessoas que compõem a Universidade Federal de Mato Grosso, 

representadas por seus professores, alunos e convidados, bem como 

seus funcionários, com a comunidade, representada por pessoas que 

não estão diretamente vinculadas à UFMT, possa resultar em na 

prática educativa da música de forma mais prazerosa, tanto para 

educadores quanto para alunos de Cuiabá e região. 

 

 

 



TÍTULO: DESUTILIDADE POÉTICA - CENÁRIO. 
 

MODALIDADE: Produto 

 

UNIDADE: FAET 

 

COORDENADOR: Maurício Guimarães de Oliveira - Docente 

 

RESUMO:    Este projeto de extensão visa a criação de um cenário para a peça 

de teatro 'Desutilidade poética', inspirada nas poesias do poeta 

cuiabano Manoel de Barros pela Cia Porrada de teatro.     O ator 

Maurício Ricardo, durante o espetáculo, executa uma atividade típica 

do cotidiano: cozinhar. Mas propõe neste cozinhar uma nova leitura 

baseada nas idéias poéticas de Manoel de Barros, segundo as quais 

simples atividades corriqueiras do dia a dia carregam possibilidades 

poéticas incríveis, mas não percebidas em decorrência do cotidiano 

contemporâneo das metrópoles.     Na peça, através do preparo de 

um prato típico cuiabano - maria isabel com farofa de banana - o ator 

propõe instigar os sentidos do público em cada uma das atividades 

realizadas durante a cocção: cortar, lavar, lixo, cozinhar, provar... 

então, baseados nesse contexto, será necessário desenvolver um 

cenário para que a peça aconteça. É imprescindível que seja de fácil 

manuseio e transporte com todos os adicionais necessários para a 

cena. 

 

 

 



TÍTULO: LEITURA DRAMÁTICAS DA DITADURA CIVIL-MILITAR NO BRASIL 
 

MODALIDADE: Curso 

 

UNIDADE: ICHS 

 

COORDENADOR: Thais Leao Vieira - Docente 

 

RESUMO: Este curso propor-se-á realizar uma discussão em torno do contexto 

do Brasil da Ditadura Civil Militar e seus desdobramentos por meio de 

leituras dramática das obras teatrais do referido período, inclusive 

podendo, a reconstituir o cenário cultural brasileiro no momento 

politico permeado pelo autoritarismo. Estas obras dialogam e expõe 

aspectos de resistencias diante da propositura política que se 

efetivou no Brasil de 1964-1985, ou seja, dispõe de debates entre 

cultura e política, os quais as leituras dramáticas propostas neste 

curso tendem oferecer. O presente projeto servirá como aplicação 

prática de reflexão sobre a cultura e seus diálogos com a política. O 

contado com esse debate levará os acadêmicos pensar a importância 

da arte no processo de formação do professor.   

 

 

 



TÍTULO: BRASIL: MÚLTIPLOS OLHARES, QUARTA EDIÇÃO (CÓPIA) 06-03-2013 
(CÓPIA) 06-06-2014 
 

MODALIDADE: Curso 

 

UNIDADE: ICHS 

 

COORDENADOR: Alecio Donizete da Silva - Docente 

 

RESUMO: Curso introdutório ao pensamento brasileiro. A proposta inclui uma 

introdução geral à História da Filosofia no Brasil e leitura crítica da 

realidade brasileira a partir dos seguintes autores: JOSUÉ DE CASTRO, 

PAULO FREIRE, GUIMARÃES ROSA, OLIVEIRA VIANA, ROBERTO 

GOMES 

 

 



TÍTULO: XVIII SEMANA DE LETRAS: A POTÊNCIA DA LÍNGUA(GEM): LET'S 
TALK ABOUT THIS 
 

MODALIDADE: Evento 

 

UNIDADE: ICHS/CUR 

 

COORDENADOR: André Luiz Rauber - Docente 

 

RESUMO: A XVIII Semana de Letras, intitulada 'A potência da língua(gem): Let's 

talk about this', organizada pelo Departamento de Letras/UFMT/ROO, 

objetiva oportunizar um espaço para a valorização do conhecimento 

da linguagem, em suas diversas manifestações (verbal, escrita e não 

verbal), níveis e temas. Em especial, este evento pretende realçar o 

'poder' da língua e da linguagem no cotidiano humano, em áreas 

como: ensino de língua (materna, estrangeira e segunda língua), 

tradução, literaturas e saúde. Para a execução dessa atividade, 

estarão envolvidos os docentes e pesquisadores do Departamento de 

Letras, convidados externos e discentes do Campus Universitário de 

Rondonópolis. O evento é destinado aos alunos de graduação em 

Letras-Português e Inglês, docentes e discentes da rede pública de 

ensino de Rondonópolis e região, intérpretes de Libras, Comunidade 

Surda e demais interessados.      

 

 

 



TÍTULO: CURSO DE CLARINETA EM SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER  
 

MODALIDADE: Projeto 

 

UNIDADE: IL 

 

COORDENADOR: Vinicius de Sousa Fraga - Docente 

 

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: 5.º CICLO DE PALESTRAS MÚSICA E CIÊNCIA - MUSICIEN (CÓPIA) 17-
05-2012 (CÓPIA) 19-07-2014 
 

MODALIDADE: Evento 

 

UNIDADE: IL 

 

COORDENADOR: Teresinha Rodrigues Prada Soares - Docente 

 

RESUMO: O Ciclo de Palestras sobre Música e Ciência – MusiCien – é realizado 

desde 2010.  Ao compreender a atividade artística como provida de 

técnica e conhecimento, a Música se aproxima da Ciência, enquanto 

saber específico e orientado. Assim, a cada ano a organização do 

evento traz palestrantes do mais alto nível para versarem sobre 

Música na intersecção com a Ciência.    O viés deste 5.º Ciclo é a 

Música nas intersecções Corpo, Cérebro e Máquina com palestras e 

oficinas de profissionais de instituições que atuam nesta vertente – 

sem esquecer dos pesquisadores locais, originários da pós-graduação 

do ECCO (Mestrado em Estudos de Cultura Contemporânea) e do 

Departamento de Artes da UFMT. Haverá a oferta de oficinas 

integradas às temáticas das palestras. O evento é gratuito. 

 

 

 



TÍTULO: LITERATURA AFRO-BRASILEIRA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: 
REVITALIZAÇÃO-2014 (CÓPIA) 20-06-2013 (CÓPIA) 22-07-2014 
 

MODALIDADE: Projeto 

 

UNIDADE: ICHS / CUA 

 

COORDENADOR: Gilvone Furtado Miguel - Docente 

 

RESUMO: O projeto tem como objetivo ampliar o alcance dos estudos da 

disciplina Literatura Afro-brasileira no curso de Letras - turma 2014/1 

- tendo como ponto de partida a observação da Lei 10.639/03 que 

impõe a obrigatoriedade do ensino da Cultura/Literatura afro 

brasileira na Educação Básica.  Desta forma, as ações, que envolvem 

alunos do curso de Letras, visam subsidiar os docentes e alunos de 

seis (06) escolas públicas no município de Barra do Garças-MT, 

adotando as datas do 13 de maio e de 20 de novembro como 

símbolos dos conteúdos afro-brasileiros no ambiente escolar.  As 

datas referências servem de mote para desencadear a reflexão acerca 

da valorização e inclusão da cultura africana nos currículos escolares 

através da Literatura afro-brasileira e dos elementos da africanidade 

presentes no cotidiano cultural dos alunos, tais como: danças, cultos 

religiosos, culinária, personalidade afro-descendentes, usos e 

costumes expressos na linguagem e na moda de cabelo e 

vestimentas, etc.  As ações envolvem três momentos:  1- Descrição do 

cotidiano escolar em relação ao conhecimento e prática da Lei 

10.639/03 por parte de alunos e docentes da Escola Pública.  2- 

Desenvolvimento de atividades programadas, de caráter lúdico-

participativo em forma de Oficinas,  nas escolas-alvo, envolvendo 

alunos e docentes e sob a coordenação dos alunos de Letras e 

supervisão da docente da disciplina da UFMT.  3- Reflexão crítica 

sobre o desenvolvimento e execução das atividades realizadas, 

promovendo um retorno/devolutiva aos docentes da escola pública 

com a finalidade de subsidiar a inclusão da cultura afro-brasileira nos 

currículos escolares.        

 

 

 



TÍTULO: I COLÓQUIO DE ANTROPOLOGIA DA UFMT: OS DIÁLOGOS DA 
ANTROPOLOGIA COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

MODALIDADE: Evento 

 

UNIDADE: ICHS 

 

COORDENADOR: Moisés Alessandro de Souza Lopes - Docente 

 

RESUMO: O Colóquio, em sua primeira versão, é uma iniciativa do 

Departamento de Antropologia, do Programa de Pós-Graduação em 

Antropologia Social e dos grupos de pesquisa: Gênero, Sexualidade e 

Família; Grupo de Pesquisa em Artes, Performances e Simbolismos – 

Orin; Núcleo de Estudos de Cultura Popular, Caleidoscópio; GERA - 

Grupo de Pesquisa em Etnologia, Relações Interétnicas e Arte; Grupo 

de Estudos e Pesquisas em Antropologia e Educação; e Núcleo de 

Estudos Rurais e Urbanos – NERU. A partir das discussões que serão 

desenvolvidas neste Colóquio pretendemos consolidar as linhas de 

pesquisa do Mestrado em Antropologia Social da UFMT, quais sejam: 

1. Etnicidades, Territorialidades e Cosmologias – Estudos etnográficos 

e comparados de povos indígenas, socialidades, cosmologias, rituais, 

arte e sistemas simbólicos; políticas públicas, educação e direitos; 

políticas indígenas, história indígena e do indigenismo; estudos de 

fronteiras, conflitos interétnicos, territórios, processos e direitos 

sobre territórios; movimentos sociais, diásporas e identidades. 2. 

Sociabilidades, Identidades e Subjetividades – Reflexões teóricas e 

investigações empíricas que têm como foco as dinâmicas 

socioculturais, com especial ênfase em processos contemporâneos de 

construção de vínculos sociais, identidades e subjetividades. A linha 

abrange as seguintes temáticas de pesquisa: relações de gênero e 

sexualidade; família e parentesco; corporalidade e marcadores sociais 

da diferença; cultura popular e sociabilidades festivas; performances 

e produção de sentidos na cidade. Além disso, visa estimular os 

acadêmicos dos cursos de graduação da UFMT, particularmente do 

curso de Ciências Sociais, para a inserção destes em projetos de 

pesquisa e pós-graduação, promovendo o conhecimento do fazer 

antropológico no contexto contemporâneo. 

 

 



 

 

 

TÍTULO: CURSO TÉCNICA DE DESENHO A LÁPIS 
 

MODALIDADE: Prestação de Serviços 

 

UNIDADE: PROCEV 

 

COORDENADOR: Sílvia Cristina de Oliveira Aragão - Técnico Administrativo 

 

RESUMO: O curso visa propiciar aos indivíduos maiores de 16 anos o primeiro 

contato, ou o estreitamento deste, com as artes plásticas, 

especificamente com a técnica de desenho a lápis. A orientação 

caberá ao artista plástico Benetido Nunes, que atua há mais de vinte 

e seis anos na área.   A atividade integra a programação nacional da 

8ª Primavera de Museus, a ser realizada entre 22 e 28 de setembro 

de 2014 pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM).   

 

 

 



TÍTULO: LABORATÓRIO DE CANTO CORAL - MÓDULO 01 
 

MODALIDADE: Curso 

 

UNIDADE: PROCEV 

 

COORDENADOR: Silbene Correa Perassolo da Silva - Técnico Administrativo 

 

RESUMO: Este projeto pretende capacitar e aperfeiçoar os servidores e 

cantores (coralistas) que fazem parte do Coral da Universidade 

Federal de Mato Grosso – CORAL UFMT - , oferecendo um curso e 

laboratórios a partir da temática sobre a prática do Canto Coral e a 

Música Popular Brasileira, proporcionando uma atualização aos 

participantes ligados aos grupos corais que o compõe, como o Coral 

UFMT, o Coral da 3a Idade e o Coral Infanto-Juvenil.  Sempre com o 

intuito de fomentar a arte e a cultura, o Coral UFMT há 34 anos vem 

desenvolvendo ações artísticas e culturais voltados para a formação 

de platéia dentro e fora da comunidade universitária, divulgando o 

repertório/coral do erudito ao popular, além do repertório sinfônico 

produzido juntamente com a Orquestra da UMFT.    Além de pólo 

formador de apreciadores para as diversas linguagens da arte, o coral 

representa a UFMT em diversos eventos culturais e científicos, e é 

ainda hoje, uma referência para o estudo da Voz e da Regência, 

tornando-o sem dúvida, um equipamento cultural que faz parte do 

Patrimônio (I)material da UFMT e do Estado de Mato Grosso. 

 

 

 



TÍTULO: IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA 
 

MODALIDADE: Evento 

 

UNIDADE: ICHS 

 

COORDENADOR: Alexandra Lima da Silva - Docente 

 

RESUMO: O IV Seminário Internacional de História e Historiografia ocorrerá no 

período de 26 de maio de 2015 a 29 de maio de 2015, na cidade de 

Cuiabá/MT, nas dependências da Universidade Federal de Mato 

Grosso (UFMT). O IV Seminário História e Historiografia se constitui 

em um importante eixo de ação e ponto de partida para a formação 

de uma rede de investigação e produção do conhecimento histórico 

compreendendo as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O seu 

caráter itinerante possibilitará a divulgação do conhecimento 

produzido e promoverá o incremento da qualidade da produção 

científica, inserindo-se assim no processo de internacionalização do 

conhecimento. O Seminário contribui para o fortalecimento e 

renovação da historiografia das regiões compreendidas ao mesmo 

tempo em que incentivou a consolidação de grupos de pesquisas 

institucionais e a participação dos professores da educação básica.   

 

 

 



TÍTULO: II FESTIVAL DE DANÇA E GINÁSTICA (DAGIN) UFMT/CUA: DO 
ORIENTE AO OCIDENTE  
 

MODALIDADE: Evento 

 

UNIDADE: ICBS / CUA 

 

COORDENADOR: Neil Franco Pereira de Almeida - Docente 

 

RESUMO: Assim como na primeira edição deste evento em 2013, o II Festival 

DAGIN-UFMT/CUA contemplará três dimensões do universo de 

atuação em dança e ginástica: Primeiro, as programação curricular da 

disciplina Dança do curso de Educação Física da UFMT-CUA, ano 

2012/2, mais especificamente as atividades da Pratica como 

Componente Curricular. Segundo, as atividades artístico-pedagógicas 

desenvolvidas no Programa de Formação Docente em Dança e 

Ginástica Geral (DAGIN-UFMT/CUA). Terceiro, instituições públicas e 

privadas que atuam na área de dança de ginástica da região do Médio 

Araguaia.  O Festival DAGIN tem como objetivo criar um espaço que 

privilegie a vivência e a experimentação de elementos da cultura 

corporal relacionados ao universo da dança e da ginástica geral; assim 

como proporcionar a construção de conhecimento em relação a essas 

temáticas. Nessa perspectiva, esse evento assume uma dimensão 

interinstitucional, uma vez que envolve alunos/as da graduação em 

Educação Física, instituições públicas e privadas de ensino que 

desenvolvam atividades voltadas para dança e ginástica e, assim 

como grupos independentes. Outro objetivo importe é a 

possibilidade de divulgar a produção desse conhecimento artístico em 

forma de espetáculo para contemplação da comunidade da região do 

Médio Araguaia.    

 

 

 



TÍTULO: MÚSICA EM SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - 
VIOLINO/VIOLA/CAMERATA 
 

MODALIDADE: Projeto 

 

UNIDADE: IL 

 

COORDENADOR: Oliver Yoshio Umeda Yatsugafu - Docente 

 

RESUMO: O projeto busca oferecer o ensino de música instrumental através de 

aulas de violino e viola, voltadas para crianças e adolescentes da 

região de Santo Antonio do Leverger, procurando desenvolver o 

melhor aproveitamento da relação mental e corporal no aprendizado 

do instrumento desde as primeiras lições. A utilização de métodos de 

ensino coletivo será feita de forma a associar questões práticas do 

aprendizado do violino e viola com a base teórica. Dessa forma é 

esperado que haja um amadurecimento da livre expressão individual 

e coletiva através da linguagem musical. Além das aulas de 

instrumento será oportunizado a pratica de conjunto.  

 

 

 



TÍTULO: AÇÕES DE INCENTIVO À LEITURA 

MODALIDADE: Projeto 

 

UNIDADE: ICHS/CUR 

 

COORDENADOR: Sheila Cristina Ferreira Gabriel - Docente 

 

RESUMO: O Projeto pretende promover a integração entre a comunidade 

acadêmica e a comunidade externa por meio de atividades lúdicas de 

promoção e incentivo à leitura que agreguem valores culturais ao 

público-alvo e aos discentes de graduação. Serão desenvolvidas 

atividades de Hora do conto e Teatro de Fantoches em um espaço 

temático denominado 'Cantinho da Leitura', pelos alunos do curso de 

biblioteconomia da UFMT, campus de Rondonópolis e por dois 

componentes da Trupe Bororol, no dia 19 de outubro no período de 

14h as 18h. O público alvo será as crianças participantes do evento 

'Festa das Crianças', ofertado pela instituição Louís Braille com o fim 

de angariar recursos para o centro de reabilitação. Espera-se a 

participação de aproximadamente 3.000 crianças no dia do evento. 

Os alunos de biblioteconomia irão apresentar: dois teatros de 

fantoches, uma hora do conto e uma peça teatral. Os dois 

componentes do grupo Bororol irão apresentar uma história no 

formato de Hora do conto. Espera-se com o projeto, além da 

aproximação da comunidade acadêmica com a comunidade externa, 

estimular nos discentes do curso de biblioteconomia a execução de 

atividades lúdicas e humanitárias, além dos saberes técnicos 

necessários À prática bibliotecária. 

 

 

 



TÍTULO: CALOURADA UNIFICADA - CUIABÁ: 35 ANOS EM DEFESA DOS 
ESTUDANTES, EM DEFESA DA EDUCAÇÃO 
 

MODALIDADE: Evento 

 

UNIDADE: PROCEV 

 

COORDENADOR: Sandra Jung de Mattos - Técnico Administrativo 

 

RESUMO: O Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Mato 

Grosso, Campus Universitário de Cuiabá, completa neste ano, seu 

aniversário de 35 anos de fundação. Ele que foi fundado entre os 

meses de maio/julho de 1979, no período de reorganização do 

movimento estudantil brasileiro, que entrou na clandestinidade por 

imposição e ataques da Ditadura militar, instaurada no Brasil em 

1964.   Neste ano que se completa 35 anos, a Gestão Vambora Que a 

Hora é Essa, comemorará durante a Calourada Unificada de recepção 

aos estudantes que ingressarão na UFMT no período de 2014/2 seu 

aniversário de 35. Mas esta Calourada não será especial apenas pelo 

fato de estamos fazendo 35, será especial, principalmente por 

estarmos recepcionando os primeiros estudantes do Campus 

Universitário de Várzea Grande, que está em fase de implantação. 

Estes estudantes ingressarão nos cursos de Engenharia de 

Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de 

Minas, Engenharia de Transportes e Engenharia Química.  Para o DCE 

estes dois momentos são de fundamental importância para que 

façamos uma Calourada bastante receptiva e comemorativa. As 

atividades estarão voltadas para integração dos estudantes e também 

para reforçar o debate da ressignificação do trote na UFMT, buscando 

promover os trotes solidários e conscientizar sobre a necessidade de 

acabar com o trote violento na UFMT. Fomentando atividades 

Culturais, Esportivas e de integração entre Associações Atléticas, 

Centros Acadêmicos e quaisquer organizações dos estudantes da 

UFMT.    

 

 

 



TÍTULO: IX ENCONTRO SOBRE ECONOMIA MATO-GROSSENSE – KEYNES E 
MARX 

MODALIDADE: Evento 

 

UNIDADE: FE 

 

COORDENADOR: Hermilia Maria Figueiredo Latorraca Ferreira - Docente 

 

RESUMO: O “IX Encontro Sobre Economia Mato-Grossense – Keynes e Marx” da 

Faculdade de Economia da Universidade Federal de Mato Grosso tem 

por objetivo debater as ideias keynesianas e marxistas no mundo 

contemporâneo.  Trata-se de um espaço de reflexão importante para 

professores, estudantes e profissionais das mais diversas áreas do 

conhecimento, capaz de propiciar e fomentar o desenvolvimento de 

novas pesquisas, fortalecendo os cursos de Ensino de Graduação e 

Pós-Graduação “lato” e “stricto sensu” das Faculdades de Ensino 

Superior da região.      Este encontro tem como Objetivos:    => 

Refletir sobre a Economia Mato-Grossense, com ênfase na teoria 

econômica keynesiana e marxista.    => Incentivar a participação de 

pesquisadores e profissionais da região na formulação das políticas 

públicas, do planejamento governamental e das iniciativas de 

empreendimentos em geral.     => Difundir as pesquisas realizadas nos 

cursos de Ensino de Graduação em Ciências Econômicas e Pós-

Graduação em Agronegócios e Desenvolvimento Regional da 

Faculdade de Economia, e dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação 

das Ciências Humanas e Sociais.   

 

 

 



TÍTULO: SEMINÁRIO INTERNO DE AVALIAÇÃO - TECNOÍNDIA 

MODALIDADE: Evento 

 

UNIDADE: FAET 

 

COORDENADOR: José Afonso Botura Portocarrero - Docente 

 

RESUMO: O seminário pretende fazer uma avaliação da produção do Núcleo de 

Estudos e Pesquisas Tecnoíndia e discutir sua forma de atuação a 

partir de 2015. Neste ano de 2014 o Núcleo Tecnoíndia completa sete 

anos desde sua fundação e a oportunidade do seminário é 

exatamente no sentido de refletir sobre os caminhos já trilhados e 

como ampliar e dinamizar a atuação de suas linhas de pesquisas.    

Um dos temas a serem debatidos será fato de do Núcleo ter sido 

procurado por comunidades indígenas para atuar com consultor de 

projetos  em áreas indígenas; um segundo ponto será a construção de 

uma linha de pesquisa num possível mestrado do departamento de 

Arquitetura e Urbanismo da UFMT. Finalmente também será 

discutida a participação dos alunos nos trabalhos do Núcleo e que 

estratégias podem ser buscadas para atrair os estudantes a pesquisar 

na temática tecnologias indígenas de construção. 

 

 



TÍTULO: CINEMATOGRAFANDO3 -  FORMAÇÃO E DIFUSÃO DE AUDIOVISUAL 
UNIVERSITÁRIO  

MODALIDADE: Programa 

 

UNIDADE: PROCEV 

 

COORDENADOR: Moacir Francisco de Santana Barros - Docente 

 

RESUMO: O Programa CineMATOgrafando visa `a capacitação, produção, 

exibição, distribuição de produtos audiovisuais e a formação de 

platéia.  Neste terceiro ano de atividades terá como prioridade as 

ações voltadas para a digitalização do acervo do Cineclube Coxiponés, 

as exibições através do projeto Sessão Curta ao Sábado e das sessões 

semanais do Coxiponés, a produção da Mostra de Filmes sobre 

Futebol e a 13a. Mostra Nacional de Audiovisual Universitário, além 

de um investimento no cineclubismo em escolas da rede pública de 

ensino médio. Também continuará o processo de produção 

audiovisual  - iniciado com as oficinas de capacitação realizadas em 

2012 - através do projeto de documentação da extensão 

universitária. 

 

 


