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Titulo: I SIMPOSIO IGREJA, ESTADO E SOCIEDADE 

Unidade Geral: ICHS/CUR 

Coordenador: Adilson Jose Francisco - Docente 

Resumo: O I SIMPOSIO IGREJA ESTADO E SOCIEDADE É UMA INICIATIVA DE PARCERIA 
ENTRE A UNIVERSIDADE E A DIOCESE DE RONDONOPOLIS QUE OBJETIVA 
APRESENTAR E AVALIAR A ATUAÇAO DE SEGMENTOS E PASTORAIS DE 
ALCANCE SOCIAL DA DIOCESE DE RONDONOPOLIS - INSTITUIÇAO PRESENTE 
A MAIS DE 60 ANOS CIDADE E QUE COMEMORA NESTE ANO DE 2011, SEU 
JUBILEU COMO DIOCESE.   

  

Titulo: Comitê de Defesa da Criança Hospitalizada (Cópia) 04-03-2011 

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Rosa Lucia Rocha Ribeiro - Docente 

Resumo: Comitê de Defesa da Criança Hospitalizada tem como objetivo a promoção 
dos direitos de crianças e adolescentes hospitalizados em Cuiabá. Conta 
com a participação de representantes dos usuários dos serviços de saúde, 
docentes, estudantes e profissionais das áreas de saúde, educação e direito. 
O Comitê está constituido desde 2007 com o apoio da Promotoria da 
Infância e da Juventude de Cuiabá.  Em 2010, o Comitê e o Programa 
Conexões de Saberes se articularam conjuntamente para fortalecer o 
trabalho de ambos os projetos, aprofundar as reflexões sobre o cotidiano e 
os percalços da população que depende do SUS e planejar ações de 
extensão comunitárias que vão ao encontro das necessidades da população. 
Neste mesmo ano, tivemos a aprovação de nosso projeto PET  Conexões de 
Saberes UNIVERSIDADE, SAÚDE E CIDADANIA, dentro do qual está inserido 
o Comitê, cuja  finalidade é garantir a continuidade da defesa da saúde e 
dos direitos de crianças e adolescentes hospitalizados, possibilitar que 
estudantes de origem popular possam se integrar neste movimento e 
reconhecê-lo como um direito e um dever e, ao mesmo tempo, 
proporcionar uma formação qualificada que integre ensino, pesquisa e 
extensão, favorecendo aos mesmos a continuidade de sua trajetória 
acadêmica em cursos de pós graduação. 

  

Titulo: Oficina Processual: O Processo Como Ele É 

Unidade Geral: FD 

Coordenador: Pedro Francisco da Silva - Docente 

Resumo: O escopo principal da Oficina Processual é permitir que acadêmicos do 
Curso de Direito vivenciem o processo dialético contido nos mecanismos de 
resolução de controvérsias judiciais, permitindo a identificação dos 
problemas sociais que envolvem uma lide. Nesse cenário, os atores são 
motivados a reflexões que apontem uma solução justa, razoável e adequada 
para as questões encontradas. Por meio da Oficina Processual os alunos têm 
a oportunidade de desenvolver um raciocínio técnico-jurídico capaz de 
satisfazer aos preceitos do livre convencimento motivado, tendo em vista o 
papel social reservado ao Poder Judiciário pela Constituição. 

  

Titulo: TERRITORIALIDADES E REPRESENTAÇÕES: PERSPECTIVAS DA 
CARTOGRAFIA GEOGRÁFICA COMO REPRESENTAÇÃO SOCIAL E GESTÃO 
TERRITORIAL 



Unidade Geral: ICHS 

Coordenador: Sinthia Cristina Batista - Docente 

Resumo: Por meio do processo de mapeamento participativo, compreendido como 
importante instrumento para o engajamento da população local, e partindo 
do pressuposto do Artigo 1º da Constituição Brasileira de 1988 que diz 
claramente que o poder emana do povo, portanto sem participação popular 
não há poder, ou empoderamento do povo sobre seus caminhos e destinos, 
construiremos caminhos para a identificação, reflexão e solução de 
demandas de gestão territorial do assentamento Roseli Nunes para o 
desenvolvimento do trabalho. Assim, acenamos a possibilidade de 
demonstrar como explorar as representações cartográficas, expondo a 
cartografia geográfica como instrumento de pesquisa (levantar, conhecer, 
sistematizar, correlacionar, produzir conhecimentos e informações 
espaciais), como expressão da realidade (revelando conteúdos e discursos a 
partir de um conhecimento gerado) e para a transformação social, 
discutindo as possibilidades das representações com enfoque nas 
preocupações do processo de territorialização camponesa. 

  

Titulo: I Workshop Minha Vida Minha Chance 

Unidade Geral: FAeCC 

Coordenador: Cecilia Arlene Moraes - Docente 

Resumo: O I WORKSHOP MINHA VIDA MINHA CHANCE na linha temática de 
Tecnologias Sociais, amparadas pelo IV eixo temático do Ministério da 
Ciência e Tecnologia (MCT), referente à Ciência, Tecnologia e Inovação para 
o Desenvolvimento Social. A categoria contemplada desta ação refere-se à 
Educação, Gênero, Trabalho e Renda. Serão selecionadas 52 mulheres 
reeducandas, com permeabilidade de intervenções sócio-educativas, pela 
Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, oriundas do regime 
fechado e  do regime semi-aberto, do Albergue Feminino Vida Nova, do 
Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso.O objetivo é desenvolver 
três ações de humanização, de cunho sócio-educativo, de escuta do sujeito, 
para apreender a aprender, visando despertar o potencial e o resgate dos 
valores humanos em mulheres empreendedoras, no processo do 
autoconhecimento, de reconstrução de si e compreensão do Outro, na 
diversidade, oportunizando a cidadania, a inclusão social de mulheres 
privadas de liberdade no mundo do trabalho.  

  

Titulo: VI Seminário Violência e Segurança Pública em Mato Grosso: Violência 
contra a Criança 

Unidade Geral: ICHS 

Coordenador: Vera Lucia Bertoline - Docente 



Resumo: A realização dos Seminários anuais do Núcleo Interinstitucional de Estudo 
da Violência e Cidadania - NIEVCi tem se caracterizado como importante 
espaço de debate, reflexões e enfrentamento das questões que envolvem 
as múltiplas manifestações de violências.  A violência na sociedade brasileira 
e mato-grossense, em especial, a que envolve as crianças são evidenciadas 
desde o ponto de vista físico, sexual, psicológico, bulling, castigos corporais 
e humilhantes na escola e no ambiente doméstico, exploração do trabalho 
infantil e até negligências das instituições encarregadas da aplicação do 
ECA.  Os debates a serem promovidos neste seminário perpassam as 
questões da violência contra a criança no contexto da família e da 
sociedade; a pedofilia em suas múltipas manifestações; a alienação parental 
enquanto aparato jurídico contemporâneo e ainda pouco utilizado e o 
depoimento sem dano - que pode se caracterizar como um dos elementos 
responsáveis por novas práticas de violência institucionais. 

  

Titulo: Formação Continuada para Operadores do Sistema de Atendimento 
Socioeducativo 

Unidade Geral: ICHS 

Coordenador: Vera Lucia Bertoline - Docente 

Resumo:  Serão realizadas 07(sete) formações de 80 horas/aula por turma para os 
profissionais técnicos, agentes orientadores e professores servidores do 
Sistema Socioeducativo (efetivos + novos concursados), nos seus pólos de 
lotação; 05(cinco) formações  de 60 horas/aula gestores - direta e 
indiretamente envolvidos no processo de reinserção dos adolescentes -  
inclusive dos CREAS, por turma para os profissionais agentes orientadores 
do Centro Socioeducativo e dos CREAS com atuação no  atendimento das 
medidas em meio aberto, no caso de Mato Grosso, de 07 (sete) CREAS (co-
financiados pelo MDS), nos termos da matriz curricular fornecida pela SEDH 
e duas formação de 20 horas/aula. Esta ação proporcionará aprimoramento 
dos conhecimentos indispensáveis ao desempenho do trabalho com 
adolescente, visando à implementação da proposta pedagógica em 
consonância com o SINASE e Direitos Humanos. Os conteúdos serão 
ofertados através de módulos seqüenciais, porém com estreita vinculação 
teórico-metodológica 

  

Titulo: Cidadania, Educação e Saúde  

Unidade Geral: ICHS/CUR 

Coordenador: Adriano da Silva Rozendo - Docente 



Resumo:   O  projeto corresponde ao primeiro Módulo do Programa Universidade 
Aberta à Terceira Idade (UATI), desenvolvido no Núcleo de Atividades das 
Terceira Idade (NEATI). Trata-se de uma proposta de inclusão de pessoas 
com idade igual ou superior a 45 anos no espaço universitário, de circulação 
de saberes. Assim, a Universidade Federal de Mato Grosso, por meio desse 
programa de extensão, oportuniza a participação em atividades culturais, 
educacionais, físicas e de lazer a pessoas de variadas classes sociais, 
independente do grau de escolaridade e limite de idade. O Módulo 
“Cidadania, Educação e Saúde” tem como objetivo central traçar um 
panorama geral sobre as 'características da 3ª idade', discutindo questões 
relacionadas aos aspectos sociais do envelhecimento, vínculos relacionais, 
espaços de convivência do idoso, potencialidades da terceira idade, 
participação política e social e saúde. Além das palestras a serem 
ministradas pelos professores da UFMT e ´outros convidados, serão 
ofertadas atividades de yoga, dança, hidroterapia, natação, cursos e oficinas 
de artesanato, culinária, teatro, dança e música. Com isso, procuramos 
oferecer aos participantes o acesso ao conhecimento e uma vida mais ativa 
e saudável.    

  

Titulo: V Congresso Internacional de Direito Agroambiental 

Unidade Geral: FD 

Coordenador: Patryck de Araujo Ayala - Docente 

Resumo: O projeto propõe a quinta edição de evento jurídico, que será coordenado 
pela segunda vez pelo programa de mestrado em Direito Agroambiental 
recém-aprovado pela CAPES, cuja primeira turma iniciou suas atividades em 
março de 2010. O projeto privilegia ação de formação e multiplicação do 
conhecimento sobre temas de relevância no âmbito da proteção jurídica da 
biodiversidade, que expõem em uma realidade de graves conflitos entre o 
desenvolvimento econômico e a necessidade de se proteger a qualidade 
dos recursos naturais, contexto privilegiado para influenciar e incentivar o 
envolvimento não só dos discentes, como o de toda a comunidade jurídica 
local e regional. O evento proporcionará oportunidade relevante para a 
troca de experiências e a interação entre pesquisadores e docentes 
experientes, vinculados a programas de pós-graduação de excelência no 
Brasil e no exterior, contribuindo como uma ação decisiva para assegurar a 
continuidade do desenvolvimento do programa neste momento. 

  

Titulo: Filosofia e Humanidades 

Unidade Geral: ICHS/CUR 

Coordenador: Plínio José Feix - Docente 



Resumo: O Simpósio Filosofia e Humanidades a ser realizado foi pensado a partir da 
insatisfação de professores e estudantes do CUR/UFMT diante da expansão 
de concepções teóricas e de comportamento de natureza cética, relativista, 
pragmatista, conservadora no meio acadêmico. É o reflexo do contexto 
econômico, político, social, cultural e religioso brasileiro e mundial que 
muitos chamam de período pós-moderno. Este se caracteriza pela crise dos 
princípios ou valores humanos que foram a base da modernidade, crise que 
propicia hoje a afirmação da idolatria do mercado, da indiferença e do 
conservadorismo político, do pensamento fragmentado, do individualismo 
exacerbado, da cultura da imagem e da aparência. É de grande relevância, 
portanto, discutir, refletir e resgatar, em termos filosóficos e 
políticoculturais, os valores que promovem a dignificação dos seres 
humanos, assim como analisar, compreender e criticar o pensamento 
reducionista e as condutas sociopolíticas e morais passivas e conservadoras 
que ganham sempre mais espaço nas diferentes sociedades.   O estudantes 
de graduação e os professores do ensino público municipal e estadual 
constituirão o principal público do Simpósio. A formação acadêmica e a 
educação nas escolas públicas são espaços fundamentais para o 
desenvovimento da reflexão sobre os valores humanos a que se propõe o 
presente evento.   

  

Titulo: Concepção de uma ontologia para um direito comum do meio ambiente. 

Unidade Geral: FD 

Coordenador: Marcos Prado de Albuquerque - Docente 

Resumo: Trata-se de Evento que envolve dois momentos: uma palestra seguida de 
debates com o Senhor Professor Doutor Guy Mazet (Universidade de Paris), 
sobre o tema 'Concepção de uma ontologia de um direito comum do meio 
ambiente'. E de Colóquios do mesmo professor com os membros de 
Programas de Pós-graduação da UFMT, especialmente, do Programa de 
Pós-graduação em Direito Agroambiental da FD/UFMT. O primeiro é aberto 
às comunidades interna e externa da UFMT e o segundo é restrito aos 
partícipes dos Programas anteriormente mencionados. Os certificados serão 
expedidos separadamente. 

  

Titulo: Ciclo de Debates 'Universidade e Movimentos Sociais' 

Unidade Geral: PROCEV 

Coordenador: Mírian Toshiko Sewo - Docente 

Resumo: Este Ciclo de Debates é um encontro entre movimentos sociais e 
acadêmicos que tem o propósito de promover a aproximação e 
conhecimento de ambos os contextos, contribuir com a formação crítica e 
incentivar a participação em busca de uma sociedade mais democrática. 

 


