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TÍTULO: RECONSTRUINDO A HISTÓRIA DO 

MOVIMENTO LGBT NA BAIXADA CUIABANA. 

NARRATIVAS DE ATIVISTAS E CONSTRUÇÃO 

DE SUBJETIVIDADES POLÍTICAS  

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICHS 

COORDENADOR: Moisés Alessandro de Souza Lopes - Docente 

RESUMO: Buscaremos durante este ano de 2015 finalizar as 
entrevistas com sujeitos para poder desenvolver a 
produção do documentário; bem como, finalizar a 
'captação' de materiais visuais, fotos, folderes, 
cartazes, folhetos, flyers entre outros documentos 
para promover a digitalização e a organização desse 
acervo com vistas a disponibiliza-los para estes 
ativistas e ONGs LGBTs. Realizaremos durante o 
primeiro semestre 'rodas de conversa' com o fim de 
debater os preconceitos, a discriminação, a 
homofobia, a violência e as políticas públicas 
direcionadas a população LGBT nas cidades de 
Cuiabá e Várzea Grande. Já no segundo semestre 
realizaremos um fórum com estes ativistas e 
membros de ONGs para expor e debater os dados 
organizados a partir do acervo e apresentar o 
documentário com o fim de finalizar sua edição para 
posterior distribuição e divulgação. Desse modo, 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. Tal diálogo se dará 
com:  - a elaboração de oficinas presenciais;  - a 
reconstrução de narrativas das histórias de vida de 
ativistas que fundaram o movimento LGBT, e 
ativistas que hoje desenvolvem atividades nas 
ONGs;  - a digitalização e criação de um banco de 
dados com materiais e documentos elaborados 
pelas ONGs;  - a investigação de espaços, lugares, 
edificações e marcos significativos e simbólicos da 
memória do movimento LGBT na região;  - a 
produção de registro imagético e fotográfico das 
oficinas com a participação de ativistas LGBTs nas 
cidades de Cuiabá e Várzea Grande;  

 



 

TÍTULO: PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS NAS 

ESCOLAS PÚBLICAS DO MÉDIO ARAGUAIA  

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: ICHS / CUA 

COORDENADOR: Adam Luiz Claudino de Brito - Docente 

RESUMO: O Curso visa promover a formação de educadores 
das escolas públicas para atuarem coletivamente na 
promoção da saúde integral dos educandos, com 
ênfase na prevenção do uso de drogas e outros 
comportamentos de risco no contexto escolar. O 
Projeto de Extensão visa complementar, por meio 
de atividades presenciais, as ações executadas no 
Curso de Prevenção de Drogas oferecido 
integralmente em ambiente virtual pelo COMFOR.  

 

 

TÍTULO: SOCIALIZAÇÃO DE IDOSOS 

INSTITUCIONALIZADOS  

MODALIDADE: Programa 

UNIDADE: ICHS/CUR 

COORDENADOR: Adriano da Silva Rozendo - Docente 

RESUMO: O NEATI atende a população idosa institucionalizada 
desde 2011, quando foi criada uma programação 
exclusiva a referida clientela. A presente proposta 
envolve alunos de graduação, técnicos das 
instituições asilares e idosos residentes nas duas 
ILPIs do município de Rondonópolis. O asilo de 
velhos é uma instituição que acaba afastando seus 
internos do mundo exterior, impossibilitando o 
idoso de exercer papéis e funções sociais mais 
elementares, como vestir-se, tomar banho, fazer 
compras, etc. A instituição asilar estrutura-se ainda 
por uma série de regras extremamente rígidas que 
engessam o sujeito, tornando-o cada vez mais 
apartado da realidade e do mundo fora dos limites 
institucionais. A presente proposta tem como 
objetivo promover a convivência entre idosos 
institucionalizados e, ainda, busca (res)estabelecer 
papéis e funções sociais da vida cotidiana. Serão 



realizadas atividades de segunda à sexta-feira 
envolvendo aproximadamente 40 idosos residentes 
nas duas ILPs de Rondonópolis, tais como: oficinas 
de música e pintura em tela na ILPI, dança de salão, 
yoga, oficinas de convivência e acompanhante 
terapêutico. Como resultado esperamos 
restabelecer papéis, funções e vivências sociais, 
assim como promover vínculos entre os 
participantes, assim como um grupo de 
pertencimento que passe a conviver nos espaços 
intra e extra institucionais. Trata-se, portanto, de 
uma proposta que busca atender a uma demanda 
premente de um grupo vulnerável e, até mesmo, em 
situação de risco social, estando assim 
perfeitamente enquadrada no escopo do edital 
PBEXT/AF/2015.  

 

 

TÍTULO: UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE 

(CÓPIA) 27-02-2015 

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: OURO VERDE: A TUTELA DA 

AGROBIODIVERSIDADE DO ARAGUAIA EM 

REDE  

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICHS / CUA 

COORDENADOR: JoÃo Paulo Rocha de Miranda - Docente 

RESUMO: A presente ação de extensão visa manter ativa a 
página no Facebook (FANPAGE) intitulada OURO 
VERDE: A TUTELA DA AGROBIODIVERSIDADE DO 
ARAGUAIA EM REDE 
(https://www.facebook.com/ouroverdeufmt), 
criada no âmbito do PBEXT 2014.    Esta ação tem o 
objetivo de divulgar para a sociedade a 
biodiversidade, a agrobiodiversidade, os 
conhecimentos e as comunidades tradicionais da 
região do Araguaia, bem como sua formas de tutela 
jurídica, formando uma rede de informações e 
proteção com a sociedade.     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. Vale ressaltar que o 
bolsista pretendido, que está matriculado no curso 
de Direito e foi bolsista do PBEXT2014, é um aluno 
indígena, da etnia Yawalapiti. Fato este que 
enriquece culturalmente o projeto, por tratar de 
comunidades tradicionais, tendo um bolsista 
indígena, que consegue imprimir sua visão também.    
A atualização da FanPage se dará a partir da 



experiência da equipe, máxime do bolsista indígena, 
bem como de dados levantados em um projeto de 
pesquisa desenvolvido na mesma instituição 
(Direito/ICHS/CUA/UFMT). Promovendo assim uma 
retroalimentação entre extensão e pesquisa, 
formando uma rede virtuosa de informações que 
fomentará a tutela da agrobiodiversidade do 
Araguaia, pois quem conhece, cuida!  

 

 

TÍTULO: DIREITO PENAL  NA COMUNIDADE  

MODALIDADE: Projeto 

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 e demais curso do 
ICHS/CUA - UFMT.    Oportunizar ao acadêmico de 
Direito e demais do ICHS/CUA - UFMT possibilidade 
de participar na ressocialização aos apenados e 
detentos da Comarca da Barra do Garças - MT.    
Possibilitar ao acadêmico do Curso de Direito 
ICHS/CUA - UFMT, oferecer orientação jurídica, 
devidamente acompanhado pelos professores, aos 
ao apenados e detentos da Comarca da Barra do 
Garças - MT.    Desenvolver em todos os 
participantes 'expertise' na prolação de mini -
palestras para os aos ao apenados e detentos da 
Comarca da Barra do Garças - MT.  

 

 

TÍTULO: PENSAR DIREITO (CÓPIA) 07-03-2015 

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICHS / CUA 

COORDENADOR: JoÃo Paulo Rocha de Miranda - Docente 

RESUMO: A presente proposta 'PENSAR DIREITO' pretende 
manter a plataforma virtual ( 
https://www.facebook.com/projetopensardireito ), 
criada no âmbito do PBEXT2014, 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 discent es 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 avali á-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: OFICINAS DE GÊNERO E CIDADANIA  

MODALIDADE: Programa 

UNIDADE: ICHS/CUR 

COORDENADOR: Paula Faustino Sampaio - Docente 

RESUMO: O Programa Oficinas de Gênero e Cidadania visa a 
problematizar junto à comunidade as relações de 
gênero, as concepções acerca da diversidade e da 
diferença e promover o conhecimento de direitos 
humanos no sentido de construção coletiva de 
transformação da sociedade brasileira em prol da 
igualdade de gênero. Este Programa escolheu as 
instituições como escola, postos de saúde, espaços 
para assistência social como espaços pr ioritário de 



atuação por entendê-los como locus para 
construção da sociedade e da cidadania. Ver, saber, 
discutir os conhecimentos, as experiências e as 
estratégias de estabelecimento das relações de 
gênero é uma metodologia para propor e produzir 
outras ideias acerca das relações de gênero, de 
classe e de etnia na sociedade, eliminando toda e 
qualquer forma de desigualdade e violência nas 
relações de gênero. Por meio de estratégias 
variadas, usando recursos como cartazes, músicas, 
vídeos, histórias de vida, peças cênicas, ciclo 
palestras, rodas de conversas, debates, cine 
feminista, simulação, seminários e primordialmente 
oficinas de gênero e cidadania, objetiva-se 
sensibiliza crianças, jovens, adultos e idosos (as) 
quanto aos padrões masculinos e femininos  que 
corriqueira reproduzimos sem quaisquer 
questionamentos. Deste modo, discutir gênero, 
diversidade e cidadania é uma forma de visibilizar, 
de denunciar e de fazer frente às discriminações 
gênero e suas correlatas e promover reflexões em 
prol do amplo debate sobre patriarcalismo, 
machismo e feminismo, fazendo-se presente em 
vários espaços da comunidade para estimular, 
partilhar e aprender reflexões sobre sociedade, 
cidadania e igualdade de gênero.  

 

 

TÍTULO: PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS  

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: IL 

COORDENADOR: Cláudia Graziano Paes de Barros - Docente 

RESUMO: O curso de “Português para Estrangeiros”  tem um 
forte impacto social, uma vez que objetiva atuar 
como uma das formas de inserção de estrangeiros 
no contexto da cidade e do país, através não 
somente do ensino-aprendizagem da língua, como 
também para colaborar para o conhecimento e 
compreensão do contexto  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, muitos desses estudantes não possuem e 



se esforçam para manter os estudos no contexto da 
UFMT, sendo necessária a complementação de suas 
rendas.   Após a criação do curso no ano de 2014, 
inúmeros estrangeiros se dirigiram à Universidade à 
procura de curso de Língua Portuguesa. Além da 
demanda externa à UFMT, a própria instituição hoje 
necessita do curso de Português para estrangeiros 
devido ao afluxo de estrangeiros de diversas partes 
do mundo para cursar graduação, mestrado, 
doutorado e mesmo realizar estágios pós-doutorais. 
Nessa medida, atendemos hoje nas turmas de 
extensão a sujeitos norte-americanos, russos, 
japoneses, árabes,  colombianos, poloneses, 
italianos , entre outros, além da grande procura dos 
haitianos que continuam a desembarcar em Cuiabá, 
em busca de uma vida melhor.  Desse modo, a 
continuidade do curso de Português para 
Estrangeiros é de grande relevância social sendo 
necessárias bolsas para os estudantes de Letras, 
docentes das diversas turmas ofertadas.  

 

 

TÍTULO: I CICLO DE DEBATES NO SÓCIO-JURÍDICO: 

PROJETO ÉTICO-POLÍTICO DO SERVIÇO 

SOCIAL, INSTRUMENTALIDADE E ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO  

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICHS 

COORDENADOR: Paulo Wescley Maia Pinhero - Docente 

RESUMO: O presente projeto de extensão tem por objetivo 
refletir sobre a instrumentalidade e o exercício 
profissional do Serviço Social no espaço sócio-
jurídico, especificamente junto as (os) assistentes 
sociais supervisores de estágio dos (as) discentes de 
Serviço Social da UFMT, trazendo para o debate com 
as (os) profissionais questões relacionadas à: 
instrumentalidade; dimensão-técnico operativa da 
profissão; Projeto Ético –Político do Serviço Social; 
direitos humanos; a atuação no sócio-jurídico.   O 
objetivo é proporcionar um espaço de debates e 
reflexões que contribuam com o processo de 
intervenção do Serviço Social no sócio-jurídico. A 



escolha desse espaço se justifica por ser um dos 
lócus de realização do estágio supervisionado pelos 
(as) alunos (as) do Curso de Serviço Social da UFMT, 
que vem contribuindo com a formação profissional 
dos (as) discentes, o que traz a necessidade de uma 
contribuição também por parte da Universidade 
com as (os) profissionais que são nossas 
supervisoras de campo.   Dessa maneira, o projeto 
visa contribuir com a intervenção profissional do 
Serviço Social no sócio-jurídico, em especial nas 
instituições que oferecem estágio aos (as) alunos 
(as), bem como estreitar laços de parcerias  com os 
(as) profissionais deste espaço, especialmente as 
(os) assistentes sociais.  

 

 

TÍTULO: EXTENSÃO UNIVERSITÁR IA: “SEGURANÇA 

PÚBLICA SEM HOMOFOBIA: FORMANDO 

MULTIPLICADORES DE SABERES.”  

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: ICHS 

COORDENADOR: Vera Lucia Bertoline - Docente 

RESUMO: A proposta do curso vai ao encontro das 
necessidades apresentadas nas mais diversas 
normas de direitos humanos, especialmente a 
Declaração Ministerial sobre a eliminação da 
violência e da discriminação contra indivíduos em 
razão da orientação sexual e identidade de gênero 
da ONU, Princípios de Yogiakarta, Resolução do 
Parlamento Europeu, de 28 de Setembro de 2011, 
sobre direitos humanos, orientação sexual e 
identidade de gênero nas Nações Unidas, que são 
instrumentos internacionais históricos que 
estabelecem um compromisso mundial com os 
direitos desse grupo de pessoas que tem seus 
direitos fundamentais negados secularmente. Da 
mesma forma, no Brasil, o Programa Brasil Sem 
Homofobia, dentre outros programas, atribui 
responsabilidades ao governo e à sociedade na 
missão de protegê-los. No mesmo sentido, segue as 
diretrizes políticas da Secretaria Nacional de 
Segurança Pública que também trazem como um de 
seus objetivos o combate a violência contra a 



população LGBT através de capacitações aos 
profissionais da segurança pública  

 

 

TÍTULO: SEMINÁRIO JURÍDICO E CONGRESSO DA 

UNASUL  

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: FD 

COORDENADOR: Saul Duarte Tibaldi - Docente 

RESUMO: O evento 'Seminário Jurídico e Congresso da Unasul' 
tem como proposta debater campos temáticos do 
Direito Nacional atuais, como o novo CPC, e críticos, 
como o Direito e o Estado. Além disso, busca 
debater também o Direito Internacional, em 
especial a 'Integração Sul-Americana'.  

 

 

TÍTULO: SEMINÁRIO: TRAVESTIS, TRANSEXUAIS E 

TRANSGÊNEROS - DEMANDAS E 

REIVINDICAÇÕES T EM CUIABÁ E NO 

ESTADO DE MT.  

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: IE 

COORDENADOR: Mírian Toshiko Sewo - Docente 

RESUMO: O seminário 'Travestis, Transexuais e Transgêneros - 
Demandas e Reivindicações T em Cuiabá e no Estado 
de MT' buscará por meio de um debate 
compreender de que forma os discursos e as 
políticas de inclusão ou de não inclusão se 
organizam no campo da educação e da esfera 
pública no que diz respeito à permanência da 
população Travestis, Transexuais e Transgêneros na 
escola, na universidade e em outros espaços 
públicos, como os da saúde e da assistência, ainda 
marcados por violências, negações, silenciamentos, 
exclusões e todas as outras formas de opressões e 
violações. O seminário também tem como proposta, 
a partir do patriarcalismo, debater e compreender 



as violências e relações marcadas pelas 
desigualdades de gênero.  

 

 

TÍTULO: REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL: SOLUÇÃO 

OU ILUSÃO? AS POSSÍVEIS 

CONSEQUÊNCIAS DA PEC 171  

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: FD 

COORDENADOR: Antonio Sergio Cordeiro Piedade - Docente 

RESUMO: Em razão da profunda alteração que se deseja 
promover através da Proposta de Emenda à 
Constituição N° 171/93, é premente debater com a 
sociedade civil organizada, a Academia, os juristas, 
os psicólogos, os cientistas sociais, as autoridades 
policiais, a respeito da (in) conveniência da redução 
da maioridade penal que, frise-se, avulta também a 
questão da segurança pública.  

 

 

TÍTULO: FÓRUM INTERNACIONAL HUMANISMO E 

RESSOCIALIZAÇÃO: SISTEMA DE JUSTIÇA À 

CONSAGRAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS  

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: FD 

COORDENADOR: Amini Haddad Campos - Docente 

RESUMO: O FÓRUM INTERNACIONAL HUMANISMO E 
RESSOCIALIZAÇÃO: SISTEMA DE JUSTIÇA À 
CONSAGRAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS É UM 
EVENTO IDEALIZADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 
MATO GROSSO E PELA CORREGEDORIA-GERAL DA 
JUSTIÇA DE MATO GROSSO, EM PARCERIA COM O 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO 
E A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO, COM O OBJETIVO DE DISSEMINAR 
CONHECIMENTO, FOMENTAR A PRODUÇÃO 
ACADÊMICA E DEBATER PUBLICAMENTE OS 
DESAFIOS ATINENTES À MODERNIZAÇÃO E 



HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 
BRASILEIRO.  NO FÓRUM SERÃO MINISTRADAS 12 
(DOZE) PALESTRAS POR AUTORIDADES NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS, ALÉM DA REALIZAÇÃO DE 
DEBATES; APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
SELECIONADOS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA 
ELETRÔNICA DO GRUPO DE MONITORAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO DE MATO 
GROSSO; E O LANÇAMENTO DO LIVRO 
DESENVOLVIDO PELO NÚCLEO DE PESQUISA 
'VULNERABILIDADES, DIREITO E GÊNERO' DA 
FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE MATO GROSSO.  

 

 

TÍTULO: I SIMPÓSIO JURÍDICO DO SISTEMA 

INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS  

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: FD 

COORDENADOR: Valerio de Oliveira Mazzuoli - Docente 

RESUMO: Simpósio do Sistema Interamericano de  Direitos 
Humanos  28 e 29 de abril de 2015: 19h - Auditório 
do Centro Cultural  Discussões sobre o sistema de 
proteção interamericano de Direitos Humanos e 
seus reflexos no ordenamento jurídico brasileiro.  
Dr. Valerio Mazzuoli — Professor da Faculdade de 
Direito da UFMT;  Dr. Márcio Dorilêo — Secretário 
de Estado de Justiça e Direitos Humanos;  Dr. 
Roberto Tadeu Vaz Curvo — Coordenador de 
Direitos Humanos na Defensoria Pública do Estado 
de Mato Grosso.  Organização:  Faculdade de Direito 
da UFMT  Informações: (65) 8105-9568  R$20,00  

 

 

TÍTULO: HOMEOPATIA POPULAR COMUNITÁRIA E O 

CUIDADO COM A VIDA  

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: IE 

COORDENADOR: Luiz Augusto Passos - Docente 



RESUMO: Promover o diálogo, troca de saberes, e a 
necessidade do legítimo acesso aos meios de 
produção da saúde, e à autonomia das pessoas na 
escolha do modo de se tratar e curar;  Produzir a 
democracia que distribua a todos e todas, conforme 
suas necessidades, todos os bens necessários para a 
emancipação, autonomia, reconhecimento de sua 
representação política, bem como a poder viver com 
saúde, dignidade e sentido; urgir dos gestores e 
parlamentares a busca urgente de soluções viáveis, 
sobretudo para as demandas mais urgentes da 
saúde pública e geral, como a promoção do estado 
democrático de direitos, o fim da corrupção e 
desvios de recursos públicos, denunciar todas as 
violências de criminalização dos movimentos 
sociais, lutar contra todas as formas de agrotóxicos 
e defensivos agrícolas, medicamentalização de 
dependência, erradicação transgênicos na Amazônia 
e no País;  viabilizando pesquisas honestas, 
promoção e incentivos em todo o país de produtos 
agroecológicos sustentáveis que garantam a 
qualidade de vida, a diminuição das iatrogenias da 
medicamentalização; contribuir com as demais 
práticas populares de cuidado com a vida, voltada a 
uma ecologia integral que supere os processos de 
degradação do ar, da terra, águas, oceanos, clima, 
evitando a privatização dos recursos naturais 
econômico-políticos e simbólicos que pesam 
sobremaneira sob as pessoas mais expropriados e 
empobrecidos; construir uma nova ordem 
comunicacional, social participativa, pluriversa, 
incluinte acessível a todos e todas, com respeito a 
todas as formas de vida, culturas, e acesso e 
cuidado com a terra e territórios.  

 

 

TÍTULO: “A POLÍTICA DE DROGAS NO BRASIL: 

DILEMAS DO PROIBICIONISMO”  

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: FD 

COORDENADOR: Saulo Tarso Rodrigues - Docente 

RESUMO: Trata-se de projeto de criação do evento de debate 
acerca da política de drogas praticada no Brasil e as 



consequências acarretadas pelo proibicionismo. 
Contando com a participação do professor Salo de 
Carvalho que possui varias obras publicadas na 
temática.   Organizada pelos próprios alunos da 
Faculdade, por meio do Centro  Acadêmico, com 
orientação dos Professores titulares das disciplinas, 
este evento visa  instigar o debate saudável de 
ideias e a servir como mola propulsora para a 
pesquisa científica  entre o meio acadêmico, 
levando o Direito para além dos muros da 
Universidade.  

 

 

TÍTULO: PROGRAMA DE EXTENSÃO INSERÇÃO 

SOCIAL DO IMIGRANTE HAITIANO NO 

ESTADO DE MATO GROSSO, BRASIL.  

MODALIDADE: Programa 

UNIDADE: ISC 

COORDENADOR: Ana Paula Muraro - Docente 

RESUMO: A presente proposta de trabalho de extensão 
universitária refere-se à migração internacional 
para o Brasil, com foco na imigração haitiana e o 
destino Cuiabá. O objetivo deste projeto é mediar a 
elaboração de políticas públicas com o poder 
público e a sociedade civil organizada para a 
inserção social dos imigrante  haitianos residentes 
em Mato Grosso à sociedade brasileira, ao mesmo 
tempo preparando-os e encorajando-os para a sua 
autodeterminação sob os princípios da justiça, 
equidade e reconciliação. O papel das Universidades 
é, inegavelmente, crucial para se  compreender o 
fenômeno migratório e inserir esses novos e bem 
vindos habitantes no Brasil. A integração dos 
diferentes campos do saber acadêmico em prol da 
comunidade, produzindo conhecimento novo, 
humanizando as relações entre docentes, discentes 
e a comunidade, patenteará um ciclo saudável de 
integração cultural, no contextos das Américas. A 
UFMT por meio de seu copo docente e discente 
promoverá ações nas áreas de saúde, línguas, 
assistência social e direito.  

 



 

TÍTULO: PROJETO DE EXTENSÃO SAÚDE DO 

MIGRANTE HAITIANO  

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ISC 

COORDENADOR: Maria Angela ConceiçÃo Martins - Docente 

RESUMO: Este projeto de extensão universitária reflete a 
responsabilidade da universidade, em especial do 
Instituto de Saúde Coletiva da UFMT, em trabalhar 
com a comunidade para produzir socialmente saúde. 
A proposta objetiva articular, coletivamente, um 
conjunto de ações para o acolhimento e a promoção 
da saúde dos migrantes haitianos em Cuiabá. O  
papel das universidades circunscreve-se na 
compreensão do recente fenômeno migratório e na 
articulação de políticas públicas no campo da saúde. 
A orientação metodológica está articulada com os 
métodos participativos, por inspiração do educador 
Paulo Freire, no caso concreto a pesquisa-ação. 
Sobressai-se também o método da Roda para gestão 
de coletivos e co-produção de sujeitos autônomos e 
responsáveis por sua própria saúde.  As seguintes 
ações serão conduzidas: (a) acolhimento ao 
migrante; (b) análise da situação de saúde; (c) 
articulação do cuidado; (d) divulgação e 
disseminação de informações e conhecimentos para 
a população envolvida.  

 

 

TÍTULO: GÊNERO E VIOLÊNCIA: SUBSÍDIOS PARA 

INTERVENÇÃO PROFISSIONAL  

MODALIDADE: Prestação de Serviços 

UNIDADE: ICHS 

COORDENADOR: Vera Lucia Bertoline - Docente 

RESUMO: Trata-se de curso de atualização a ser oferecido 
para profissionais da área do Direito, visando 
contribuir para a compreensão das relações de 
gênero. Por se tratar de profissionais que atendem 
demandas civis e criminais, estimular a discussão 
sobre as relações de gênero, por certo propiciará a 



adoção de outras leituras acerca das diferentes 
formas de violência, em especial, contra a mulher.  

 


