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TÍTULO: CLINICA DE DIREITOS HUMANOS E MEIO AMBIENTE DA UFMT 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: FD 

COORDENADOR: PATRYCK DE ARAUJO AYALA - DOCENTE 

RESUMO: O projeto propõe a colaboração entre o grupo de pesquisas Jus-Clima 
(UFMT), o programa de mestrado em Direito da UFMT, o programa 
de pós-graduação em Direito da UFPA e sua clínica de direitos 
humanos, além do programa de mestrado em direito ambiental da 
Universidade da Costa Rica (UCR), também por meio de seu escritório 
jurídico ambiental. a ação de cooperação e de interação 
interinstitucional tem por objetivo principal contribuir para 
fortalecer a capacidade do Direito ambiental em apresentar 
alternativas para obstar ou conter as iniciativas retrocessivas em 
matéria de proteção da biodiversidade, com consequências positivas 
para a mitigação e para a adaptação perante os efeitos das 
mudanças climáticas globais. A escolha visou favorecer a gestão de 
problemas de interesse central para o grupo e para o programa 
(neste ano, centralizados no apoio de amicus curiae nas ações 
judiciais que pretendem o reconhecimento da inconstitucionalidade 
da legislação que revogou o Código Florestal, com consequências 
nocivas para biomas como o Pantanal matogrossense, e na 
manutenção de observatório jurídico sobre o princípio da proibição 
de retrocesso ambiental), sob um modelo de clínica de direito 
agroambiental, capaz de articular as ações de ensino, pesquisa e 
extensão, e e envolver docentes da UFMT, pesquisadores de outro 
programa de pós-graduação no Brasil e no exterior, e sobretudo, 
discentes do curso de graduação e da pós-graduação em direito da 

TÍTULO: UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE 

MODALIDADE: PROGRAMA 

UNIDADE: ICHS/CUR 

COORDENADOR: ADRIANO DA SILVA ROZENDO – DOCENTE 

RESUMO: Inaugurado em 1993, o Núcleo de Estudos e Atividades da Terceira 
Idade (NEATI) foi o primeiro programa especializado de Atenção ao 
envelhecimento da cidade de Rondonópolis/MT. Sua criação foi 
inspirada nos modelos clássicos de Universidade da Terceira Idade 
(U3I) principiados no França na década de (19)70. O modelo de U3I 
em pauta busca preencher o tempo e o espaço ocioso das 
universidades com atividades voltadas a população que envelhece, 
como uma forma de, igualmente, preencher o tempo ocioso dos 
envelhescentes, buscando arregimentá-los em torno de um modelo 
de envelhecimento saudável e ativo.   Mais recentemente, 
influenciado por uma linha de raciocínio mais crítica da gerontologia, 
o NEATI oferta as atividades clássicas das U3I, porém, deslocando o 
foco da saúde (baseado nos conceitos clássicos da geriatria e da 
gerontologia que entende o envelhecimento como um processo de 
adoecimento crônico), para a promoção de direitos humanos. 
Ademais o NEATI se propõe a ofertar novas atividades que o 
distingue dos demais programas U3I, tal como a inclusão de idosos 
institucionalizados.       



UFMT,  em uma relação interdisciplinar na compreensão e na 
resolução de conflitos socioambientais de grande relevância para 
este momento. 

 

TÍTULO: OURO VERDE: A TUTELA DA AGROBIODIVERSIDADE DO ARAGUAIA EM 
REDE (CÓPIA) 22-01-2014 

MODALIDADE: PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO 

UNIDADE: ICHS / CUA 

COORDENADOR: JOÃO PAULO ROCHA DE MIRANDA - DOCENTE 

RESUMO: A presente ação de extensão visa a criação de um página no 
Facebook, que terá o título de OURO VERDE: A TUTELA DA 
AGROBIODIVERSIDADE DO ARAGUAIA EM REDE, com o objetivo de 
divulgar para a sociedade a biodiversidade e a agrobiodiversidade 
da região do Araguaia, bem como sua formas de tutela jurídica, 
formando uma rede de informações e proteção com a sociedade. 
Neste sentido, é importante frisar que a agrobiodiversidade é a parte 
da biodiversidade que engloba os componentes necessários à 
produção agrária, inclusive conhecimentos tradicionais associados 
ao patrimônio genético, envolvendo, portanto, agricultores, 
comunidades tradicionais e indígenas.    Com esta divulgação, 
espera-se fazer um trabalho de educação ambiental, aliado a uma 
ação de proteção desta agrobiodiversidade, Isto ocorre, pois com a 
informação e conhecimento da sociedade sobre o patrimônio 
agroambiental que esta possui na região do Araguaia, aqui chamado 
de ouro verde, a comunidade se torna uma aliada em sua tutela para 
as presentes e futuras gerações.    As informações serão atualizadas 
periodicamente, pelo professor coordenador e a equipe, a partir de 
dados levantados em um projeto de pesquisa desenvolvido na 
mesma instituição (Direito/ICHS/CUA/UFMT). Assim, ocorrerá uma 
retroalimentação entre extensão e pesquisa, formando uma rede 
virtuosa de informações, que além de contribuir com a informação e 
educação, fomentará a tutela da agrobiodiversidade do araguaia, 
pois quem conhece, cuida! 

 

TÍTULO: PENSAR DIREITO 

MODALIDADE: PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO 

UNIDADE: ICHS / CUA 

COORDENADOR: JOÃO PAULO ROCHA DE MIRANDA - DOCENTE 

RESUMO: A presente proposta 'PENSAR DIREITO' pretende criar uma 
plataforma virtual para fomentar o pensamento jurídico e difundir a 
pesquisa jurídica produzida no Campus Universitário do Araguaia da 
Universidade Federal do Mato Grosso (CUA/UFMT), através da 
publicação de livros (e-books), produzidos pelos docentes e/ou 
discentes do Curso de Direito do CUA/UFMT.    Após a divulgação do 
projeto de extensão, será aberto um edital no Curso de Direito do 
CUA/UFMT para receber propostas de livros a serem publicados. 
Estas propostas serão submetidas à Comissão Editorial, que irá 
avaliá-los e escolher até 4 (quatro) livros a serem publicados em 
2014.    Uma vez escolhidos, estes livros serão diagramados como e-



books e publicados na plataforma virtual, disseminando a pesquisa 
jurídica realizada no CUA/UFMT para o Brasil e o Mundo, através de 
Rede Mundial de Computadores. No dia da inserção na plataforma 
virtual, será realizado um lançamento do livro com uma palestra a 
ser proferida pelo(s) autor(es) do livro sobre o tema retratado na 
obra.    Os lançamentos dos livros serão feitos, preferencialmente, a 
cada 2 (dois) meses, no auditório do CUA/UFMT, contando com a 
participação da comunidade acadêmica do CUA/UFMT e de outras 
IES da Região do Araguaia, bem como da sociedade em geral, que 
serão convidados.    Desta forma, serão realizados 4 (quatro) 
lançamentos de livros com palestras, sendo que os participantes 
compareçam, a pelo menos, 3 (três) lançamentos e palestras (o que 
significa 75% de presença) receberão certificado de 20 horas. 

 

TÍTULO: UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE 

MODALIDADE: PROGRAMA 

UNIDADE: ICHS/CUR 

COORDENADOR: ADRIANO DA SILVA ROZENDO - DOCENTE 

RESUMO: Inaugurado em 1993, o Núcleo de Estudos e Atividades da Terceira 
Idade (NEATI) foi o primeiro programa especializado de atenção ao 
envelhecimento da cidade de Rondonópolis/MT. Sua criação foi 
inspirada nos modelos clássicos de Universidade da Terceira Idade 
(U3I) principiados no França no início da década de (19)70. O modelo 
de U3I em pauta busca preencher o tempo e o espaço ocioso das 
universidades com atividades voltadas a população que envelhece, 
como uma forma de, igualmente, preencher o tempo ocioso dos 
envelhescentes, buscando arregimentá-los em torno de um modelo 
de envelhecimento saudável e ativo. Recentemente, influenciado por 
uma linha de raciocínio mais crítica da gerontologia social, o NEATI 
oferece as atividades clássicas das U3I, porém, deslocando o foco da 
saúde (baseado nos conceitos clássicos da geriatria e da 
gerontologia que entende o envelhecimento como um processo de 
adoecimento crônico), para a promoção de direitos humanos. 
Ademais o NEATI se propõe a ofertar novas atividades que o 
distingue dos demais programas U3I, tal como a inclusão de idosos 
institucionalizados e a oferta de cursinho pré-vestibular, para os 
idosos interessados em ingressar na universidade como alunos 
regulares.   

 

TÍTULO: ASSISTÊNCIA JURÍDICA DO MIGRANTE HAITIANO EM CUIABÁ, MATO 
GROSSO 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: FD 

COORDENADOR: WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - DOCENTE 

RESUMO: Este projeto de extensão universitária refere-se à assistência jurídica 
do imigrante haitiano com destino ao estado de Mato Grosso, mais 
especificamente a cidade de Cuiabá. O objetivo é construir 
coletivamente um conjunto de ações articuladas no sentido de 
promover a assistência jurídica dos imigrantes haitianos em Cuiabá. 



O papel das Universidades é crucial para se compreender o 
fenômeno migratório e inserir esses novos habitantes no Brasil e na 
assistência jurídica gratuita existente. A Faculdade de Direito, da 
UFMT, por meio de seu Núcleo de Prática Jurídica, corpo docente e 
discente promoverá ações na área do direito, nos seguintes eixos: 
Análise da situação jurídica dos haitianos em Cuiabá, Mato Grosso; 
Defesa dos direitos trabalhistas, civis e penais; Auxílio na 
regularização da situação jurídica do migrante haitiano no Brasil; e 
Divulgação e disseminação de informações e conhecimentos para a 
população envolvida. 

 

TÍTULO: PROGRAMA CUIDAR BRINCANDO AF 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: FAEN 

COORDENADOR: ROSA LUCIA ROCHA RIBEIRO - DOCENTE 

RESUMO: O Programa Cuidar Brincando é uma ação de extensão desenvolvido 
há 10 anos pela FAEN, com foco na promoção dos direitos das 
crianças e  adolescentes hospitalizados. O principal cenário é a 
Pediatria do HUJM, mas também se ocupa na defesa dos direitos das 
crianças hospitalizadas na rede hospitalar de Cuiabá. Desenvolve 
subprojetos como: Informática e cidadania para crianças 
hospitalizadas; Brinquedo Terapêutico; Terapia Comunitária 
Integrativa e Comitê de Defesa da Criança Hospitalizada. Participam 
estudantes de graduação de vários cursos como Enfermagem, 
Computação, Psicologia e Pedagogia. Em 2013 os estudantes 
participaram do grupo de estudos do PET Conexões de Saberes, o que 
contribuiu para a formação crítica, em especial para a defesa das 
ações afirmativas, combate ao racismo e promoção da igualdade 
racial. Em 2014, a partir da oportunidade desse edital de extensão 
AF, está com novo formato, visando  trabalhar a educação para as 
relações étnico-raciais, o combate ao racismo, a promoção da 
igualdade racial e a defesa dos direitos das crianças com 
deficiências.  O público alvo é a comunidade da Pediatria do HUJM. 
As ações previstas são: oficinas  de educação para as relações étnico-
raciais; rodas de conversa; campanhas para arrecadação de bonecas 
negras; atividades lúdicas com foco na valorização das identidades 
das crianças negras, indígenas e deficientes; ações de incentivo para 
a aplicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africa pela Classe hospitalar; campanhas contra o 
racismo, valorização das diversidades e igualdade de oportunidades.   

 

TÍTULO: RECONSTRUINDO A HISTÓRIA DO MOVIMENTO LGBT NA BAIXADA 
CUIABANA. REIVINDICAÇÕES, PRECONCEITOS, DISCRIMINAÇÕES E 
VIOLÊNCIAS 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICHS 

COORDENADOR: MOISÉS ALESSANDRO DE SOUZA LOPES - DOCENTE 



RESUMO: O objetivo central do projeto é realizar ações, estabelecer e 
fortalecer diálogos entre a comunidade acadêmica e a sociedade, 
representada aqui pelos ativistas/ongs LGBTs, no que tange à 
discussão em torno da história dos preconceitos, da discriminação, 
da homofobia, da violência e das políticas públicas direcionadas a 
população LGBT nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande. Tal diálogo 
se dará em distintos momentos e cidades com:  - a elaboração de 
oficinas presenciais com estes ativistas/ongs;  - com a reconstrução 
de narrativas das histórias de vida de alguns ativistas que fundaram 
o movimento LGBT nesta região, e com ativistas que ainda hoje 
desenvolvem atividades vinculados a ONGs;  - com a digitalização e 
criação de um banco de dados com materiais e documentos 
elaborados pelas ONGs;  - com a investigação de espaços, lugares, 
caminhos, edificações e marcos significativos e simbólicos da 
memória do movimento LGBT na região;  - com a produção de 
registro imagético e fotográfico das oficinas com a participação de 
ativistas/ongs LGBTs nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande;    
Todos estes diálogos terão como fim reconstruir a história do 
Movimento LGBT nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande e dar 
suporte a estes grupos na articulação e  elaboração de políticas 
públicas, bem como no diálogo com o Centro de Referência em 
Direitos Humanos e com a Comissão de Diversidade da OAB. 

 

TÍTULO: LÍNGUA PORTUGUESA PARA ESTRANGEIROS   

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: CLÁUDIA GRAZIANO PAES DE BARROS - DOCENTE 

RESUMO: Cuiabá vem recebendo estrangeiros do mundo todo e, nestes últimos 
anos, tem crescido o número de haitianos que veêm residir na 
capital., motivados, supostamente, pela disponibilidade de trabalho 
pelas obras da Copa do Mundo de 2014. O curso de Português para 
estrangeiros objetiva atuar como uma das formas de inserção desses 
sujeitos no contexto da cidade e do país, através não somente do 
ensino-aprendizagem da língua, como também para colaborar para 
o conhecimento e compreensão sócio-histórico e cultural mato-
grossense. Desta experiência de extensão, também se envolvem 
ações de pesquisa, com a atuação de alunos do Programa de Pós-
graduação em Estudos de Linguagem e de alunos da graduação em 
Letras. 

 

TÍTULO: EDUCAÇÃO, SAÚDE, DIFERENÇA E DIREITO À DIGNIDADE HUMANA: 
CONTEXTUALIZAÇÕES SOBRE GÊNERO, SEXUALIDADES, RAÇA, ETNIA E 
OUTRAS DIMENSÕES EXCLUSIVAS. 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: ICBS / CUA 

COORDENADOR: NEIL FRANCO PEREIRA DE ALMEIDA - DOCENTE 

RESUMO: O curso de extensão Educação, Saúde, Diferença e Direito à 
Dignidade Humana: contextualizações sobre gênero, sexualidades, 
raça, etnia e outras dimensões exclusivas tem como objetivo oferecer 



a estudantes e profissionais das áreas de Educação e Saúde um 
espaço de formação inicial e continuada enfocando os aspectos 
históricos, sociais, culturais e políticos da exclusão por questões 
referentes a gênero, sexualidades, raça, etnia, etc. Como 
metodologia a proposta é de oferecer oficinas de caráter teórico e 
prático enfocando a discussão de temáticas voltadas para as 
questões de gênero, sexualidades, raça, etnia, etc. Nas oficinas serão 
desenvolvidas atividades como: exposição de conteúdos em forma de 
palestras, dinâmicas, análise de filmes, mesas redondas, relatos de 
experiências, etc.  O curso será oferecido quinzenalmente e composto 
por oficinas temáticas com duração de quatro horas a cada 
encontro.  

 

TÍTULO: CICLO DE DEBATES: AMPLIANDO OS HORIZONTES 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ISC 

COORDENADOR: NEUZA CRISTINA GOMES DA COSTA - DOCENTE 

RESUMO: A proposta trata-se de um ciclo de debates com objetivo de ampliar 
o conhecimento sobre temas sociais na interface com a saúde 
coletiva. O público-alvo são os estudantes do Curso de saúde Coletiva 
da UFMT, porém está aberto a estudantes de outros cursos e da pós-
graduação, bem como a docentes e técnicos-adminstrativos da 
Universidade.  
 

 

TÍTULO: CURSO DE EXTENSÃO EM 'DEFESA NACIONAL' 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: ICHS 

COORDENADOR: TEREZA CRISTINA CARDOSO DE SOUZA HIGA - DOCENTE 

RESUMO: O Curso de extensão em 'Defesa nacional'  é uma parceria entre a 
Universidade Federal de Mato Grosso e o Minstério da Defesa. O 
curso será desenvolvido no período de 02 a 06 de junho de 2014, 
abrangendo os seguintes temas: A evolução teórica dos conceitos de 
Segurança e de Defesa e seus reflexos para o Brasil; Os principais 
conflitos atuais e potenciais da cena internacional: eventuais 
implicações para o Brasil; A Política, a Estratégia e o Livro Branco de 
Defesa Nacional como instrumentos geradores de confiança mútua 
na América do Sul; Desafios e oportunidades para a construção de 
um complexo regional de segurança na América do Sul; O Conselho 
de Defesa Sul-americano: situação atual e perspectivas; Os três 
setores estratégicos da Defesa: situação atual e perspectivas; A 
participação do Brasil em missões de paz da ONU: o caso do Sudão 
do Sul; As Forças Armadas na garantia da lei e da ordem; A 
segurança das áreas de fronteira brasileira em face dos ilícitos 
transnacionais; A “Guerra ao Terror” e suas implicações para a 
segurança internacional; As questões indígena e ambiental 
brasileiras e suas possíveis implicações para a Defesa; 

 



TÍTULO: REDE DE PROTEÇÃO À MULHER: ENFRENTANDO A VIOLÊNCIA DOMESTICA E 
FAMILIAR 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ICHS / CUA 

COORDENADOR: VALDEIR RIBEIRO DE JESUS - DOCENTE 

RESUMO: O projeto consiste em ação integrada entre diversas instituições 
públicas e privadas sediadas no Município de Barra do Garças/MT no 
enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher na 
localidade, em atenção à Política Nacional de Proteção à Mulher, 
com ações de prevenção, pesquisa e capacitação no tocante à 
temática, principalmente em circuito local, bem como empenho na 
redução dos índices de violência a partir de ação conjunta e 
integrada dos setores sociais e institucionais parceiros. Ousa o 
projeto promover a discussão acerca da temática nos espaços 
escolares e da sociedade organizada, apresentando questões de 
ordem jurídica diretamente relacionadas. 

 

TÍTULO: CURSO DE DIREITO ELEITORAL 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: FD 

COORDENADOR: SAUL DUARTE TIBALDI - DOCENTE 

RESUMO: O Direito Eleitoral, como disciplina jurídica, não consta, até agora, 
dos currículos mínimos dos cursos jurídicos do país e, 
consequentemente, a matéria não é ensinada aos futuros 
profissionais do Direito. Salvo em algumas poucas entidades 
privadas de ensino e em raríssimas instituições governamentais, não 
existe a preocupação de se lecionar a disciplina ao aluno de Direito, 
tanto de graduação como de pós-graduação. 

 

TÍTULO: CURSO DE DIREITO PENAL  

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: ICHS / CUA 

COORDENADOR: SANDRA NEGRI - DOCENTE 

RESUMO: Proporcionar aprofundamento no conhecimento de Direito Penal 
(parte geral e parte especial) para os acadêmicos do Curso de Direito 
da UFMT - Universidade Federal do Mato Grosso (Câmpus Araguaia) 
da cidade de Barra do Garças/MT, bem como de outros interessados 
da comunidade, especialmente advogados em início de carreira.  
Identificar teorias dominantes, prática da advocacia e postura dos 
tribunais brasileiros.   

 

TÍTULO: ÉTICA PROFISSIONAL E O ADVOGADO - SEMPRE A MELHOR ESCOLHA 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: ICHS / CUA 

COORDENADOR: SANDRA NEGRI - DOCENTE 

RESUMO: Curso extensionista com a finalidade de abordar do Código de Ética 
da Advocacia e o Estatuto da profissão.    Observar condutas éticas, 



condutas esperadas do advogado no exercício da profissão, bem 
como conduta social.      Estudar as penalidades aplicadas aos 
infratores.      Observar o procedimento interno nos procedimentos 
investigatórios.      Postura da OAB diante de condutas aéticas.    
ESPECIALMENTE: conduzir à identificação da importância do estudo e 
aplicação prática das regras principiológicas e éticas na advocacia, 
formadoras um profissional ético. 

 

TÍTULO: ARBITRAGEM - MEIO ALTERNATIVO DE RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ICHS / CUA 

COORDENADOR: JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK - DOCENTE 

RESUMO: A proposta desta ação de extensão buscará apresentar o que se tem 
chamado de meios alternativos de resolução de conflitos, mais 
precisamente a arbitragem.  Instituto amplamente difundido nos 
meios jurídicos atuais, o tema tem chamado atenção não somente 
de juristas, mas também de vários ramos da sociedade civil.  Em 
virtude da ausência deste tema, na grade curricular atualmente em 
vigor no curso de direito, se mostra extremamente relevante tal 
atividade para que os acadêmicos possam estar em contato com este 
ramo do direito que está em franca ascensão.    

 

TÍTULO: ESTUDOS SOBRE POLÍTICA E SOCIEDADE NA DITADURA CIVIL-MILITAR 
BRASILEIRA 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: ICHS 

COORDENADOR: VITALE JOANONI NETO - DOCENTE 

RESUMO: O presente curso objetiva: o estudo da Ditadura Militar no Brasil 
abrangendo seu viés político e cultural; a compreensão de seus 
antecedentes, suas bases de fundamentação, a dinâmica em seu 
curso e o processo de abertura política; o estabelecimento de 
relações entre o cenário histórico da ditadura e sua forma de 
abordagem para as pesquisas em curso no programa de pós-
graduação, bem como, oferecer aos discentes da graduação em 
História um espaço para aprofundamento na temática através de 
discussões e estudos dirigidos   
 

 

TÍTULO: HUMANIDADES EM CONTEXTO: SABERES E INTERPRETAÇÕES 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: ICHS 

COORDENADOR: TIEGÜE VIEIRA RODRIGUES - DOCENTE 

RESUMO: Trata-se de um Projeto de Pesquisa Interdisciplinar, que assume a 
forma evento científico, envolvendo docentes e discentes dos 5 
(cinco) Programas de Pós-Graduação atualmente em atividade no 
Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) da Universidade 



Federal de Mato Grosso (UFMT), enquadrando-se na LINHA 1 – 
evento científico nacional a ser realizado no país. O presente projeto 
de pesquisa (Evento) interdisciplinar intitulado “VII Seminário do 
ICHS – Humanidades em Contexto: Saberes e Interpretações”, 
pretende dar prosseguimento a série de seminários que o ICHS vem 
realizando ao longo dos anos, além de manter uma política de 
interdisciplinaridade no diálogo entre as diferentes áreas das 
humanidades. Temas como movimentos sociais, reformas do Estado, 
multiculturalismo, globalização, inovação e transformações 
inerentes ao processo democratizante do país, violência, 
conhecimento, educação, gênero, política, etnicidade, questão social 
e politica social, minorias políticas e sociais, entre outros, 
configuram-se como centrais e norteadores do debate 
contemporâneo travado pelas humanidades, e é o debate 
interdisciplinar sobre estes temas que, de igual modo, norteia o 
presente projeto. Além disso, visa-se fomentar e integrar resultados 
de projetos de pesquisa mantidos pelos docentes, viabilizando um 
aumento qualitativo e quantitativo do desempenho científico e 
tecnológico nacional, bem como o intercâmbio e a parceria com 
docentes, programas e instituições do país, sobretudo a partir desta 
articulação interdisciplinar entre as áreas que constituem as 
humanidades.  

 

TÍTULO: GESTÃO DA DIVERSIDADE NAS ORGANIZAÇÕES 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: FAECC 

COORDENADOR: CECILIA ARLENE MORAES - DOCENTE 

RESUMO: O projeto se insere para atender aos requisitos da disciplina Gestão 
da Diversidade nas Organizações, com o propósito de compreender e 
reconhecer a diversidade cultural, das relações de gênero, da 
orientação sexual, de etnia racial, crença, deficiência física e mental, 
de procedência social, do sistema prisional e de dependência química 
no ambiente de trabalho, bem como sua interface com o meio 
ambiente. Atua no campo da Responsabilidade Socioambiental das 
empresas, para provocar mudanças de comportamentos.  O projeto 
versa sobre atividades pragmáticas dos acadêmicos do segundo 
semestre do curso de Graduação em Administração 
operacionalização de ações de conscientizar sobre o respeito aos 
diferentes, do convívio salutar no âmbito das organizações e nas 
relações sociais, com a preservação da natureza, por meio da 
redução do consumo de energia elétrica, de água, da coleta seletiva 
de resíduos recicláveis, elétrico eletrônicos, plásticos, papelão, latas, 
óleo, do cultivo de plantas, na solidariedade com pessoas com 
deficiência (PCD) em parceria com empresas e organizações sociais. 
O projeto está vinculado às legislações em vigor alinhado a cartilha 
A3P do Ministério do Meio Ambiente. Os resultados serão 
espelhados em Seminário para a socialização do saber e apurar a 
mudança cultural e as perspectivas dos participantes.   

 


