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Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Jornal da FEMEH
ICHS
Cláudia Regina Bovo - Docente
O jornal da FEMEH é um meio de comunicação fundamental para a
interação do movimento estudantil do cruso de história. É um
instrumento eficaz na comunicação com os CAHIS de todo o país.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

III Seminários de Divulgação Científica
ICNHS/Campus Sinop
Larissa Cavalheiro da Silva - Docente
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. Neste sentido, o projeto de extensão Seminários de
Divulgação Científica objetiva difundir a produção científica dos docentes
da UFMT, campus de Sinop, bem como de outras instituições, trazendo à
tona assuntos relevantes tanto da realidade local, como do cenário
mundial. 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 do Ensino Médio. Dentre os
resultados esperados, está a concretização de um principais objetivos
institucionais da UFMT, que é ampliar e consolidar a articulação com a
sociedade e com os estudantes e contribuir para o desenvolvimento
regional, segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional para o
período 2005-2010.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Novas mídias e nutriçao:uma proposta de intervenção na comunidade
IL
Andrea Ferraz Fernandez - Docente
Esse projeto pretende constituir-se em um meio de divulgação de
informações do campo do conhecimento NUTRIÇÃO E SAÚDE para a
comunidade. Para tanto, serao utilizados dois canais de difusão: o canal
da TVU - UFMT e a página WEB da UFMT. Os conteúdos a serem
transmitidos utilizarão os recursos das novas mídias para atingir o maior
número de pessoas possível. Os conteúdos serao produzidos por alunos
dos cursos de Comunicação Social e Nutrição, sob supervisao de
professores de ambos departamentos da U.F.M.T. É prevista a produção
e exibição a partir do canal da TVU de, pelo menos, 18 programas ao
longo do projeto, sendo todos eles também disponibilizados e
retransmitidos no sistema WEB TV, pela página WEB da UFMT. É
prevista a extensão informativa dessa ação com a postagem de
conteúdos complementares e geração de outros recursos midiáticos
digitais na página WEB da UFMT. Com esse projeto temos o objetivo de
difundir informações corretas e úteis para a promoção da saúde e
prevenção de doenças relacionadas a alimentação e nutrição.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Conhecimento além da escola e dos muros da UFMT
IL
Andrea Ferraz Fernandez - Docente
Descentralizar o saber relacionado às mídias digitais, levando o
conhecimento prático às comunidades de jovens de Mato Grosso,
relacionadas aos pontos de cultura do estado. Este é o objetivo
primordial dessa proposta, que prevê, em parceria com o próprio Pontao
Açao Cultural e a emissora Uniderp FM, desenvolver propostas
pertinentes a temática das novas tecnologias de comunicação. Durante
o ano, o projeto prevê a realizaçao de: 5 oficinas de Web TV com 25
vagas cada, somando um total de 125 vagas; 5 oficinas de Web Rádio
com 25 vagas cada, somando um total de 125 vagas, 2 Workshops de
Mídias Sociais, com a oferta de 25 vagas, somando um total de 50 vagas;
1 Palestra sobre Redes Sociais e como utilizá-las, oferencendo 80 vagas; 1
Palestra sobre Novas Mídias, oferencendo 80 vagas e 1 Palestra sobre a
Comunicação Contemporânea: questionamentos e desafios, oferencendo
também 80 vagas. As atividades serão realizadas na sede do Pontão, que
dispõe de infra-estrutura e equipamentos necessários para a execução da
proposta. As ações serão coordenadas pelos membros do pontão e pela
Prof.ªDrª Andréa Ferraz Fernandez, líder do núcleo de pesquisas digitais,
o MID – Mídias Interativas Digitais, da UFMT.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Técnicas de Leitura de Textos Acadêmicos em Inglês
FM
Amilcar Sabino Damazo - Docente
Neste curso, serão oferecidas estratégias de leitura de textos acadêmicos
em Língua Inglesa, para que os alunos de graduação e pós-graduação da
área de Ciências da Saúde possam lidar com esses textos,
independentemente de seu nível de Inglês.

Titulo:

Atualização de produtores rurais e médicos veterinários envolvidos com
arranjos produtivos locais da região norte do estado de Mato Grosso.

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

ICS/Campus Sinop
Fernando Henrique Furlan Gouvêa - Docente
Serão ministradas 24 palestras com duração aproximada de cinco horas
cada e com periodicidade mensal sobre os temas 'doenças infecciosas de
ruminantes'; 'Doenças carenciais de ruminantes', 'intoxicação por plantas
em ruminantes' e doenças parasitárias de ruminantes. As palestras serão
apresentadas a academicos de medicina veterinária, produtores rurais e
médicos veterinários e deverão ser agendadas pelas secretarias
municipais, sindicatos rurais e associação de produtores rurais do estado
de Mato Grosso .

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

A comunicação como meio de interação com a sociedade
PROARAGUAIA
Patrícia Kolling - Docente

Resumo:

A comunicação traz oportunidades e reconhecimentos. Este projeto tem
por objetivo levar ao conhecimento de todos as ações que o Campus
Universitário do Araguaia/UFMT desenvolve na região, como: as
oportunidades de ingresso na Universidade, as ações sociais
desenvolvidas, as pesquisas e extensões em andamento, cursos, eventos,
etc. Além de servir como meio de ligação entre o que a sociedade almeja
e o que o CUA/UFMT tem a oferecer para a sociedade da região.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Introdução à lingua alemã - 2010
ICET / CUA
Ricardo Stefani - Docente
Esta proposta visa fazer um introdução ao estudo da língua alemã
moderna. Com esta proposta pretende-se chegar ao nível SD1 (Start
Deutsch 1) do instituto Goethe. A metodologia envolve aulas presenciais
expositivas e o uso de recurso multimídia onde os alunos serão
estimulados a interagir com seus pares. Espera-se que a final deste curso
o aluno seja capaz de se expressar bem em situações cotidianas através
da língua alemã.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Comunicação, Infância e Juventude (Cópia) 27-02-2010
IL
Benedito Dielcio Moreira - Docente
O Programa de Extensão Núcleo de Estudos Comunicacao, Infância e
Juventude tem como propósito fundamentar seus projetos a partir das
seguintes premissas: 1.desenvolver projetos de extensão na área da
comunicação que reconheçam as crianças e jovens como sujeitos sociais;
2. promover cursos presenciais e a distância com foco na educação para
as mídias; 3. promover encontros científicos para debater a relação dos
jovens e das crianças com as mídias; 4. estabelecer intercâmbios
científicos com instituições nacionais e internacionais com propósitos
similares; 5. contribuir para o desenvolvimento de uma atitude crítica
frente aos meios e seus conteúdos.

Titulo:

Programa de Comunicação Institucional da Universidade Federal de
Mato Grosso

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

REITORIA
Benedito Dielcio Moreira - Docente
O Programa de Extensão A Comunicação Institucional da Universidade
Federal de Mato Grosso tem como propósito promover a unidade
comunicacional de todos os projetos extensão realizados pelos diferentes
setores da Secretaria de Comunicação e Multimeios, tais como a TV
Universitária, TV na WEB, rádio WEB, redes sociais, rádio Universitária,
Portal da UFMT, Jornal da UFMT, jornal Com Vivência, programa de
Ciências na televisão, Jornalismo Científico, design e produtos UFMT.

Titulo:
Unidade Geral:

Revista Panorâmica - versão online
ICHS / CUA

Coordenador:
Resumo:

Marly Augusta Lopes de Magalhaes - Docente
A Revista Multidisciplinar Panorâmica foi criada em 1998 com o objetivo
de divulgação científica de material produzido pelo GELMAT - Grupo de
Estudos Literários Mato-grossenses vinculado ao Núcleo de Pesquisa e
Extensão (UFMT, Campus Médio Araguaia), e também de professores
locais. A publicação online da Revista Panorâmica tem como objetivo
fornecer pubicações através da internet em formato mais rápido e
seguro. Dessa forma, buscar a interação dos autores, pesquisadores, com
o público leitor, reduzindo o tempo entre o objeto pesquisado e o envio
das informações.

Titulo:

Interfaces Dinâmicas do Conhecimento: fortalecimento e difusão da
produção acadêmica publicada pela Faculdade de Economia da UFMT
(Cópia) 03-03-2010

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

FAeCC
Alexandre Magno de Melo Faria - Docente
Busca fortalecer a divulgação da produção científica da Faculdade de
Economia da UFMT, ampliando tanto o espaço de interface com
ambientes acadêmicos forâneos quanto atrair a produção acadêmica
brasileira e internacional de excelência na área de Ciências Sociais, em
especial à temática AGRONEGÓCIOS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. A
qualificação QUALIS/CAPES atual da RES é B5. O objetivo ao final de três
exercícios acadêmicos (2008-2010) é expandir a qualificação para o
estrato B4 ou B3. Um dos grandes entraves é a reduzida capacidade de
penetração da RES em circuitos acadêmicos nacionais, pois a revista não
está indexada em nenhuma ferramenta de busca de artigos científicos.
Disponibilizar a produção desde 1999 e manter atualizada a homepage é
o passo inicial para difundir a RES no circuito acadêmico nacional.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Comunicando com Estudantes
REITORIA
Benedito Dielcio Moreira - Docente
O projeto tem por objetivo informar aos alunos de graduação,
especialização e de pós-graduação da UFMT e de outras universidades
sobre o que ocorre nos campi da UFMT: cursos de curta duração,
palestras, conferências, espetáculos, mostras etc. Também é objetivo
manter o estudantes atualizados sobre as decisões oficiais da
Administração Superior. Ao mesmo tempo, tem-se por objetivo manter
os docentes e funcionários informados sobre a comunicação estabelecida
com os estudantes.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

Produção e Edição do Jornal Neco
IL
José da Costa Marques Filho - Docente

Resumo:

Este projeto visa o a produção e edição de um jornal com circulação
bimestral, formato tablóide, cujo conteúdo vai levar aos leitores a
discussão nesta área. Está vinculado ao programa de extensão
Comunicação, Infância e Juventude. É proposta do Núcleo de Estudos da
Comunicação, Infância e Juventude (NECOIJ), criado em outubro de 2007,
contribuir com o debate nacional sobre as condições da Infância e da
Juventude no Brasil, em especial o tratamento que a esses públicos é
dado pelo sistema mediático e os vínculos que as crianças e jovens
estabelecem com as emissoras de televisão, com as emissoras de rádio,
com revistas, com jornais e com a Internet.

Titulo:

Portal Comunicação, Infância e Juventude (Cópia) 28-02-2009 (Cópia)
27-02-2010

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

IL
Janaina Cristina Marques Capobianco - Docente
A criação do portal Comunicação, Infância e Juventude é de fundamental
relevância para a divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelo programa
de extensão, na publicação das produções acadêmicas, no contato com a
comunidade acadêmica e com a sociedade em geral. Com a interação e
integração proporcionada pelo portal, espera-se uma comunicação
eficiente, que contribuirá para a produção do conhecimento e
proposição de novas ações sociais. O meio online permitirá, ainda, o
registro da história e da produção do Programa, no arquivamento de sua
memória.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Guia de Fontes
REITORIA
Maria Santíssima de Lima - Técnico Administrativo
O projeto Guia de Fontes consiste no levantamento dos pesquisadores
da UFMT e suas respectivas áreas de atuação e na sua disponibilização no
Portal UFMT/ site da Secomm onde esses dados ficam à disposição dos
jornalistas para busca de fontes de informação a serem levadas à
sociedade. Trata-se de uma importante ferramenta de difusão do
conhecimento por meio da facilitação do acesso às fontes aos produtores
de conteúdo para as diferentes mídias (jornal, tv, rádio, internet). Nesta
etapa, o projeto visa atualizar e ampliar o cadastro vislumbrando,
também, a possibilidade de uma publicação impressa do guia.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Jornal da UFMT
REITORIA
Maria Santíssima de Lima - Técnico Administrativo
Trata-se do novo projeto editorial do Jornal da UFMT, com maior número
de páginas; conteúdo mais diversificado e novo lay-out, de acordo com a
identidade visual a ser adotada pela Instituição, ora em
desenvolvimento.

Titulo:

Rádio UFMT

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

REITORIA
Benedito Dielcio Moreira - Docente
Veicular por meio do Site da UFMT uma rádio WEB para divulgacao das
notícias de interesse da comunidade universitária e da sociedade. A
Internet permite tanto a convergência de tecnologias como a
convergência de cultura, de modos de pensar. Neste sentido, a rádio
UFMT WEB é tanto um meio de propagação de informaçoes da
universidade como um artefato de nossa cultura universitária.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Conexão FAMEV
FAMEV
Marinaldo Divino Ribeiro - Docente
Com o objetivo de promover a interdisciplinaridade, inclusão digital e a
construção do conhecimento com o uso das tecnologias da informação e
comunicação será desenvolvido o projeto Conexão FAMEV. Ele será
constituido de 3 subprojetos: a) Informativo técnico, distribuído por meio
eletrônico para mais de 1000 alunos de graduação e sem número
definido de pessoas que acessar o informativo na internet; b) Blogs
interativos temáticos, inicialmente constituído por 5 temáticas, todas
voltadas para o mundo animal, a saber: 1) Animais de Companhia; 2)
Animais de Produção; 3) Animais Aquáticos; 3) Animais Selvagens; 4)
Aves; c) Notícias do dia, construídas diarimante para alimentar o campo
específico da página de hospedagem dos subprojetos. Todo o material
elaborado para compor os subprojetos serão hospedados na página do
curso de Zootecnia/Cuiabá. A periodicidade do informativo técnico e dos
blogs serão mensais até junhol de 2010. A partir de julho o informativo
técnico será quinzenal e depois semanal. Já 'Notícias do dia', conforme
forem redigidas ao longo do dia. O programa será desenvolvido por
estudantes dos cursos de Medicina Veterinária, Agronomia e Zootecnia
da FAMEVZ/UFMT. O local de desenvolvimento e a infraestrutura
demandada será cedida pela Coordenação de Ensino de Zootecnia e pela
FAMEVZ.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

O autor e a obra: um dedo de prosa
CEDU
Marinaldo Divino Ribeiro - Docente

Resumo:

O projeto 'O Autor e a Obra: um dedo de prosa' é uma iniciativa da
Editora da UFMT (EdUFMT), e tem por objetivos: promover e fortalecer
as obras editadas ou co-editadas; 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 é composto por duas fases: a)
construção da imagem institucional do projeto perante a comunidade; b)
ciclo de colóquio em que o autor fala sobre sua obra mediado por
moderadores especialistas no assunto, tendo o público como copartícipe. As obras a serem trabalhadas serão aquelas editadas no ano de
2009, perfazendo um total de 45 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 10 meses correntes, com início em
abril de 2010.

Titulo:
Unidade Geral:

Fica a dica
CEDU

Coordenador:
Resumo:

Marinaldo Divino Ribeiro - Docente
O projeto 'Fica a dica' é uma iniciativa da Editora da UFMT (EdUFMT), e
tem por objetivos: promover e fortalecer as obras editadas ou coeditadas; 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 é composto por quatro ações: a) construção da
imagem institucional do projeto perante a comunidade; b) construção e
manutenção box de sinopses dentro do blog da EdUFMT; c) Releitura e
construção de resenhas das obras da EdUFMT para os jornais de
circulação estadual; e d) Elaboração de matérias técnicas sobre artigos de
periódicos ou capítulos/temática de livros publicados pela EdUFMT. As
obras a serem trabalhadas serão aquelas que compõem o acervo
produzido pela EdUFMT desde sua fundação, perfazendo um total de 354
livros e periódicos nas mais diferentes áreas do conhecimento. A duração
inicial do projeto é de 10 meses correntes, com início em abril de 2010.

Titulo:

JorOnline: Jornal Laboratório Digital dos alunos de jornalismo do curso
de comunicação social da UFMT (Cópia) 27-02-2010

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

IL
Janaina Cristina Marques Capobianco - Docente
Manter um site de notícias como forma de articular a teoria trabalhada
na disciplina de Jornalismo Online e demais disciplinas práticas do curso
à prática da produção de textos jornalísticos para esta nova mídia. Deste
modo, os alunos passam a vivenciar todas as etapas do fazer jornalístico
para a internet, além de exercer todas as funções do processo de
produção como repórter, editor, diretor de redação, etc

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Vias de Comunicação
Pró-Reitoria - Campus Sinop
Cíntia Lopes Branco - Técnico Administrativo
O projeto de extensão Vias de Comunicação é um mecanismo de
comunicação das ações culturais e esportivas com a sociedade. Busca
aproximar a comunidade externa e interna por meio de informações
periódicas a fim de não apenas informar, mas possibilitar o diálogo entre
os vários setores sociais, através de ingresso em redes de comunicação
como twitter e orkut, além de cadastramento de acadêmicos, artistas e
comunidade em geral. Além disso, a proposta procura realizar um
mapeamento dos talentos culturais e esportivos do CUS, convidando-os a
participarem das atividades desenvolvidas, através de um banco de
dados.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Programa TVU Notícias e Assuntando
REITORIA
Sergio Luiz Fernandes - Técnico Administrativo
TVU NOTÍCIAS: Trata-se de um programa de notícias sobre as atividades
e produções acadêmicas da UFMT, levado à comunidade, por meio de
canal aberto, e que abre espaço para a participação de estudante bolsista
de extensão. ASSUNTANDO: Trata-se de um programa de entrevistas
na área política e economia, com vistas ao aprofundamento de temas de
grande interesse público com especialistas da área.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Edição TVU e Ponto de Encontro
REITORIA
Natalia Roseira de M. Esteves - Técnico Administrativo
EDIÇÃO TVU: Trata-se de programa de notícias que levará notícias e
informações sobre as atividades e produções acadêmicas da UFMT à
comunidade, bem como tratará de temas sugeridos e de ações
desenvolvidas pela comunidade, em canal aberto, e que abre espaço
para a participação de estudante bolsista de extensão. PONTO DE
ENCONTRO: Trata-se de programa de entrevistas na área de saúde,
comportamento e cultura, com vistas ao aprofundamento de temas de
grande interesse público com especialistas dessas áreas, educação e arte.

Titulo:

PatoEnsina:
Treinamento
Anatomopatológico Veterinário

Unidade Geral:
Coordenador:

ICS/Campus Sinop
Fernando Henrique Furlan Gouvêa - Docente

Especializado

em

Diagnóstico

Resumo:

Através desta ação, os futuros profissionais e médicos veterinários terão
a opotunidade de aprendizagem e aprofundamento sobre a organização
e disposição do ambiente laboratorial, noções básicas de biossegurança e
boas práticas laboratoriais, além dos principais métodos de coleta de
material biológico e das técnicas básicas e avançadas de diagnóstico
anatomopatológico utilizadas em medicina veterinária. Terão também a
oportunidade de vivenciar todas as atividades desenvolvidas no
Laboratório, como preparação de aulas práticas e materiais de projetos
de pesquisa e extensão realizados no momento. Ao final do treinamento
o participante estará apto a tomada de decisão quanto à coleta de
material biológico, métodos de conservação, envio e diagnóstico das
principais enfermidades dos animais domésticos.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Programa Agora Quando!?
REITORIA
Maria Santíssima de Lima - Técnico Administrativo
O programa Agora, Quando! Terá 30 minutos de produção, incluindo o
bloco de inserção de intervalo institucional. Será em formato de
entrevista, com um convidado sendo entrevistado por três alunos e mais
um como apresentador-mediador. O entrevistado responderá ainda a
perguntas gravadas de outros alunos, professores e outras pessoas da
comunidade. Será produzida ainda uma chamada rotativa semanal do
programa para ser veiculada durante a programação da TV Universidade.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Interprogramas
REITORIA
Sofia Fátima Fontes Amiden - Técnico Administrativo
Programas de TV, de caráter educativo-cultural, explorando acervos da
UFMT, de Cuiabá e do Estado levado à comunidade, por meio de canal
aberto, e que abre espaço para a participação de estudante bolsista de
extensão. Inicialmente três temáticas serao trabalhadas: animais do
zoológico, acervo de artes da UFMT e a história da UFMT. Em um
segundo momento serão contemplados a música e o linguajar cuiabano

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Jornal da UFMT Online
REITORIA
Maria Selma Alves - Técnico Administrativo
Trata-se do novo projeto editorial do Jornal da UFMT, com maior número
de páginas; conteúdo mais diversificado e novo layout, de acordo com a
identidade visual a ser adotada pela Instituição, ora em
desenvolvimento.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

Com Vivência e Jornal Mural
REITORIA
Maria Cristina de Carvalho Sousa Lima Piloni - Técnico Administrativo

Resumo:

O Com Vivencia e o Jornal Mural são veículos direcionados aos
servidores docentes e técnicos da UFMT, com vistas à melhoria da
comunicação interna, circulando no meio desse público informações
qualificadas de temas de seu interesse e da Instituição, de modo a
promover a melhorar o fluxo de informação, promover a valorização e a
qualidade de vida do servidor.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Memórias da UFMT
REITORIA
Roberto Silva Ribeiro - Técnico Administrativo
Programa de TV, de caráter educativo-cultural, explorando os acervos da
UFMT, de Cuiabá e do Estado levado à comunidade, por meio de canal
aberto, a história da UFMT, primeira e única universidade federal em
Mato Grosso, presente em todo o estado por meio de quatro campi e de
13 polos de educação a distância.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Equipe de apoio Sigproj Cuiabá
PROCEV
Dorit Kolling - Docente
O projeto tem como proposta o auxilio e a implementação da plataforma
extensão do Sistema de Gestão e Informação de Projetos, tendo toda ela
sido informatizada, deixando para trás todo o trabalho manual de antes.
Por conta dessas mudanças, os bolsistas darão suporte para que seja
feita essa implementação sem que isso atrapalhe o funcionamento
normal das ações.

Titulo:

Capacitação em Geoprocessamento de funcionários municipais da
região de confluência dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul
e Goiás para apoio à gestão do espaço urbano/regional

Unidade Geral:
Coordenador:

ICEN/CUR
André Marcondes Andrade Toledo - Docente

Resumo:

As mudanças no espaço urbano, relacionadas principalmente ao
desenvolvimento econômico, social e tecnológico, devem ser
acompanhadas de um estudo bem elaborado de planejamento
territorial. Neste aspecto, é imprescindível contar com auxílio de
ferramentas para análise e processamento de dados geoespaciais,
disponíveis em tecnologias estruturadas na área da Geomática, com
atuação de profissionais que estejam diretamente envolvidos na coleta,
cadastro, atualização e consulta sistemática de dados temáticos. O
presente projeto tem como objetivo capacitar funcionários de
prefeituras dos municípios situados na região de confluência dos três
estados da região Centro-Oeste, para a utilização de ferramentas
disponíveis no Sistema GeoSNIC/ Terraview/ Edit/ Sistema Nacional de
Informações das Cidades, bem como fundamentos de
geoprocessamento. A principal meta é aumentar o número de pessoas
do poder executivo municipal com capacidade em operar as ferramentas
disponíveis em Geoprocessamento e apoiar na elaboração e execução de
planos e projetos de desenvolvimento urbano/regional. As atividades
relacionadas neste projeto envolvem a conscientização da importância
do trabalho em equipe, a integração das ferramentas e informações
disponíveis, proporcionando, assim, uma base de apoio para auxiliar as
tomadas de decisões do poder público e na elaboração de um modelo
funcional que visa promover o desenvolvimento sustentável do meio
urbano/regional.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Curso Básico de LIBRAS- Nível I e II
IL
Anderson Simão Duarte - Docente
O projeto tem como finalidade principal à formação de docentes níveis
básico, fundamental, médio e superior no âmbito da educação especial
inclusiva à comunidade surda. As aulas serão ministradas abordando
noções básicas da linguistica da LIBRAS tendo como meta a comunicação
de surdos com ouvintes. Todos os conteúdos serão abordados de forma
prática - conversações, interpretações e traduções.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Curso de Jornalismo Científico
IL
Paulo da Rocha Dias - Docente
Oferecer um curso de capacitação em jornalismo científico com cinco
disciplinas, oito seminários e quatro relatos de experiências nos diversos
campos do jornalismo científico. O curso capacitará jornalistas atuantes
nos meios de comunicação do Estado do Mato Grosso e professores da
UFMT para a divulgação da produção científica da universidade, do país e
do mundo de forma adequada e com rigor científico. Ao mesmo tempo,
preparará futuros jornalistas para o mesmo ofício.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

Laboratório de Terminologia Regional
ICHS / CUA
Marcelo Marques Araujo - Docente

Resumo:

O objetivo desta proposta é a criação de um Laboratório de Terminologia
Regional que deverá discutir, pesquisar, analisar, prospectar, tratar e
divulgar termos neológicos da comunicação regional, a fim de contribuir
para o desenvolvimento da comunicação, em especial do jornalismo e
publicidade na região do Médio Araguaia. A proposta terá o
desenvolvimento de um produto, o 'Glossário de neologismos da
comunicação regional', que deverá ser uma publicação on-line dos
termos da comunicação regional encontrados nos veículos de
comunicação da região, principalmente impressos. A proposta contribui
para a investigação das chamadas línguas de especialidade, em especial
da área 'Comunicação Social', um 'terreno' que tem muito a ser
pesquisado e desenvolvido na região do Médio Araguaia. A localização
regional dificulta a divulgação do trabalho dos poucos jornalistas e
publicitários da região do Médio Araguaia e Mato Grosso Goiano e do
que eles tem produzido a partir das variações linguísticas regionais,
entretanto, isso deve mudar com as contribuições de projetos que
promovam a investigação do que tem sido realizado por aqui. O
Laboratório de Terminologia Regional iniciará seu funcionamento na
condição de um curso de atualização profissional destinado a discentes e
profissionais da área de comunicação.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Data Venia
FD
Vera Lucia Marques Leite - Docente
O Data Venia consiste em projeto de fortalecimento da graduação,
através da valorização dos artigos e textos produzidos pelos discentes,
docentes e técnicos da Faculdade de Direito da Universidade Federal de
Mato Grosso. Além disso, o projeto possui o viés de integração dos
acadêmicos com os colegas e o corpo docente, uma vez que visa publicar
as atividades desempenhadas na Faculdade de Direito, seja pelos
professores, pelos técnicos, pela administração ou pelos alunos. Possui
ainda o objetivo de estimular o debate acerca das divergencias
doutrinárias e temas polêmicos no ambiente jurídico, incitando a
produção literária e contribuindo para a democratização das informações
correntes no ambiente acadêmico, além de incentivar a busca pelo
conhecimento.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

ATELIER DO JOVEM ESCRITOR
IL
Simone de Jesus Padilha - Docente

Resumo:

O Atelier do Jovem Escritor pretende oferecer ações de encontros para
realização de pequenas oficinas de leitura e produção de textos em
língua portuguesa. Objetiva incentivar o hábito de leitura entre jovens
pré-adolencentes e adolescentes dos ensino fundamental e médio, bem
como auxiliar na melhoria da produção escrita de nossos alunos. A base
teórica da proposta está fundamentada na teoria da linguagem como
interação, de base bakhtiniana e na teoria sócio-histórica da
aprendizagem de base vygotskyana. Através de diferentes estratégias, os
alunos serão motivados a lerem textos em diferentes gêneros e
produzirem também textos em diferentes gêneros e modalidades. A
avaliação da aprendizagem é processual e visa instrumentalizar os alunos
para uma prática de produção escrita mais satisfatória, em busca da
aprimoração e do (re)conhecimento de suas capacidades escritoras,
auxiliando, assim, na formação e consolidação da autoria dos jovens
escritores. Ao mesmo tempo, a ação servirá de campo de estágio para os
alunos do 4º ano do Curso de Letras, e também como campo de pesquisa
para a linha de Pesquisa Paradigmas de Ensino de Línguas, do Programa
de Pós-graduação em Estudos de linguagem - Mestrado (MeEL)

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Campus Universitário do Araguaia em Foco
ICHS / CUA
Patrícia Kolling - Docente
Este projeto tem como proposta a produção, edição e distribuição de
jornais impressos (de 12 a 16 páginas) com notícias (1.500 exemplares de
cada edição), entrevistas e reportagens focadas em informações sobre o
Campus Universitário do Araguaia da Universidade Federal do Mato
Grosso. A impressão será realizada pela Gráfica da UFMT - Cuiabá. Os
exemplares serão distribuídas ao público interno e externo da
universidade (estudantes de Ensino Médio, professores e empregados do
comércio e instituições públicas regionais), como forma de divulgação
das ações, eventos, atividades, projetos de pesquisa e extensão,
melhorias na infraestrutura, qualificação e demais atividades
desenvolvidas neste campus da Universidade.

Titulo:

Proposta de criação da Agência Júnior do Curso de comunicação Social habilitação em Jornalismo do Instituto de Ciências Humanas e
sociais/Campus Universitário do Araguaia da Universidade Federal de
Mato Grosso
ICHS / CUA
Alfredo José Lopes Costa - Docente

Unidade Geral:
Coordenador:

Resumo:

O projeto insere-se na necessidade de proporcionar entendimento das
tecnologias da Comunicação e seus impactos na vida econômica, política
e social. Trata-se de oportunidade de relacionar teoria e prática de
comunicação, aplicando conteúdos do curso de Jornalismo na publicação
de matérias jornalísticas e trabalhos cadêmicos por meio da
Comunicação Digital (blog, twitter e redes sociais virtuais, etc.).
Estratégia delineada para a Agência Júnior de Jornalismo FocAia tem
como base operacional o blog www.focaia.blogspot.com. Nome surgiu da
junção de duas palavras: FOCA + ARAGUAIA. 'Foca' nas redaçõs dos
jornais quer dizer estudante de jornalismo ou jornalista em início de
carreira. 'Araguaia' porque o Campus Universitário do Araguaia,
localizado em Barra do Garças, fica na região conhecida como Vale do
Araguia. Assim surgiu a FocAia - Focas do Araguia - Agência Júnior de
Jornalimo do Campus Universitário do Araguaia da Universidade Federal
de Mato Grosso - UFMT. Por meio da FocAia busca-se concretizar
atividades complementares do projeto pedagógico do curs, proporcionar
estágio supervisionado e projetos de extensão que apliquem as diretrizes
curriculares de acordo com as condições locais e regionais às aspirações
dos estudantes e também às aspirações da sociedade envolvente, sem
descuidar do acompanhamento da inserção de novas tecnologias.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Semana da Comunicação
ICHS / CUA
Leandro Eduardo Wick Gomes - Docente
A SEMANA DE COMUNICAÇÃO, como tema 'as relações sociais e mídia
regional', promoverá palestras, mesas-redondas, oficinas e
apresentações científicas para abordar as características da sociedade da
região do Vale do Araguaia, o meio ambiente, a economia e a
participação da mídia na esfera pública. Dessa forma, o evento abrangerá
todos os estudantes do curso de Jornalismo da UFMT/CUA e áreas afins
que também realizam pesquisas relacionadas com a mídia e as suas
tecnologias (Publicidade, Letras, Ciências Sociais, Pedagogia, Computação
e outros) de outras instituições de ensino da cidade e região. Haverá
também a participação de profissionais ligados aos meios de
comunicação, representantes do poder público, como assessores de
imprensa e entidades sociais.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

Seminário de Pesquisas em Andamento - Letras
ICHS/CUR
Eni Neves da Silva Rodrigues - Docente

Resumo:

O Seminário de Pesquisas em Andamento é um evento de extensão que
ocorrerá nos dias 25 e 26 de outubro de 2010, nos períodos matutino e
vespertino, nas dependências do Campus Universitário de Rondonópolis,
nas salas 01,02,18 e19. A proposta é que sejam apresentados os projetos
de pesquisa que ainda não foram concluídos, para que sejam debatidos
e, consequentemente, aperfeiçoados. Os interessados em participar
poderão inscrever pesquisas nas seguintes linhas: Ensino de Língua
Portuguesa, Gênero e Material Didático, Estudos Gramáticos e
Linguísticos, Leitura e Escrita em Língua Estrangeira, Literatura Infantil e
Juvenil, Literatura e Imagens, Literaturas Brasileira, Portuguesa e Matogrossense.

Titulo:

I Semana Nacional de Democratização da Comunicação - MT O Papel da
Comunicação na Sociedade Contemporânea

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

IL
Clovis Rezendes Matos - Técnico Administrativo
A semana DEMOCOM, será realizada no mês de outubro em diversos
estados do país, para reativar os grupos que discutem a questão;
provocar a reflexão junto às pessoas que não tiveram contato com o
assunto e criar um diálogo sobre o que pode ser feito para modificá-la.
Apesar de fortalecidos durante a I Confecom, os grupos de diálogo se
desarticularam após sua realização (dezembro/2009). A Enecos foi uma
das primeiras entidades que, há 19 anos, pensou e disseminou a ideia de
democratizar os veículos de comunicação, transformando o tema em
uma das três bandeiras de luta que a executiva levanta nos seminários
realizados regional e nacionalmente: Democratização da Comunicação,
Qualidade de Formação do Comunicador e Combate às Opressões. Em
Mato Grosso, a Enecos é representada pelo Coletivo Juntos Somos
Fortes, formado por estudantes de Comunicação Social da UFMT. O
grupo, criado em 2009 tem por objetivo desenvolver ações em prol dos
estudantes e da sociedade. Entre as atividades já realizadas estão o
Encontro de Formação Política em Comunicação (Enfecom) em 2009 e
2010, que contou com a participação de estudantes do Centro Oeste; e a
viabilização da participação dos estudantes da UFMT em encontros
regionais e nacionais de comunicação.

Titulo:

9a.MOSTRA NACIONAL DE VIDEO UNIVERSITÁRIO (Cópia) 19-11-2010

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

CULTURA
Moacir Francisco de Santana Barros - Docente
A Mostra Nacional de Video Universitário em Mato Grosso visa `a
exibição e divulgação da produção audiovisual brasileira oriunda das
universidades públicas e privadas, bem como a divulgação das produções
independentes. O evento é uma oportunidade de conhecer as diferentes
visões de jovens realizadores sobre a cultura e a sociedade brasileira,
proporcionando tambem um ambiente para discussão sobre o
audiovisual brasileiro.

Titulo:
Unidade Geral:

Técnicas de Leitura de Textos Acadêmicos em Inglês
FM

Coordenador:
Resumo:

Amilcar Sabino Damazo - Docente
Neste curso, serão oferecidas estratégias de leitura de textos acadêmicos
em Língua Inglesa, para que os alunos de graduação e pós-graduação da
área de Ciências da Saúde possam lidar com esses textos,
independentemente de seu nível de Inglês.

Titulo:

Interfaces Dinâmicas do Conhecimento: fortalecimento e difusão da
produção acadêmica publicada pela Faculdade de Economia da UFMT
(Cópia) 03-03-2010 (Cópia) 04-12-2010

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

FAeCC
Alexandre Magno de Melo Faria - Docente
Busca fortalecer a divulgação da produção científica da Faculdade de
Economia da UFMT, ampliando tanto o espaço de interface com
ambientes acadêmicos forâneos quanto atrair a produção acadêmica
brasileira e internacional de excelência na área de Ciências Sociais, em
especial à temática AGRONEGÓCIOS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. A
qualificação QUALIS/CAPES atual da RES é B4 'interdisciplinar' e B5 em
'economia'. O objetivo é expandir a qualificação para o estrato B3
'interdisciplinar e B4 em 'economia até o final de 2012. Um dos grandes
entraves ainda é a reduzida capacidade de penetração da RES em
circuitos acadêmicos nacionais, pois a revista não está indexada em
nenhuma ferramenta de busca de artigos científicos. Disponibilizar a
produção no sítio eletrônico desde 1999 e manter atualizada a
homepage é o passo inicial para difundir a RES no circuito acadêmico
nacional. Acredita-se que até o final do 1° semestre de 2011 a páginas
eletrônica esteja funcionando corretamente.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Redação Acadêmica (Cópia) 07-12-2010
FM
Amilcar Sabino Damazo - Docente
Neste curso, serão oferecidos modelos de textos pertinentes ao contexto
acadêmico (fichamento, resumo, resenha, artigo, relatório, projeto,
dissertação). Também trabalharemos com a normatização relacionada à
escrito em cada um dos tipos de texto abordados, e ofereceremos
práticas de escrita no contexto acadêmico.

