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Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Curso de Gramática em LínguaPortuguesa
IL
Maria de Jesus das Dores Alves Carvalho Patatas - Docente
O projeto pretende atender a clientela interessada no aprendizado da
gramática normativa, não apenas como conhecimento, mas com aplicação
prática de produção de textos acadêmicos e oficiais na modalidade padrão.
Para isso serão ministrados 3 módulos de 60 h que darão à clientela bases
para refletir sobre sua produção escrita, nos aspectos de clareza, concisão,
coesão, coerência e progressão.

Titulo:

Economia em pauta: dialogando conjunturas regional, nacional e
internacional
FE
Sheila Cristina Ferreira Leite - Docente
Projeto de extensão que visa desenvolver e aprimorar as competências e
habilidades cognitivas dos acadêmicos, especialmente das áreas de
humanas e ciências sociais aplicadas da cidade de Cuiabá, a cerca de temas
e conjunturas econômicas atuais dos âmbitos regional, nacional e
internacional, de modo a melhor prepará-los e qualificá-los para a atuação
na academia e/ou no mercado de trabalho. Procura, assim, estimular a
aplicação da teoria econômicos na compreensão e análise da realidade do
mundo, a partir das matérias e notícias veiculadas cotidianamente pelos
meio de comunicação. Desta forma, por meio do debate em grupo, une-se o
teórico ao aplicado.

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Revista Eletrônica Geoaraguaia
ICHS / CUA
Romario Rosa de Sousa - Docente
A proposta deste Periódico do Curso de Geografia, justifica-se pela
necessidade de se ter um veículo de comunicação que divulgue os
resultados das pesquisas e conhecimentos produzidos na área de Geografia,
Geociências e Humanidades. A necessidade desse projeto, surge da
perspectiva de estimular os alunos do curso de Geografia e areas afins no
Campus Universitário do Araguaia, da UFMT, em Barra do Garças, bem
como, trazer os alunos e professores das redes de ensino privada e pública
da região e terem um olhar atualizado das discussões geográficas e de áreas
afins num contexto da sociedade e da ciência no ambiente universitário.
Este periódico desde do ano de 2011 está disponibilizado ao público
nacional e internacional, na forma online.

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), que tem por objetivos: promover e fortalecer as obras
editadas ou coeditadas; fomentar a reflexão crítica, construtiva e criativa
dos temas abordados nas obras publicadas no seio da comunidade intra e
extra universidade; aumentar a inserção da produção científica da UFMT na
memória cultural do estado; aumentar a circulação das obras; e socializar os
diferentes saberes transformados em livros e artigos científicos pela
EdUFMT. O projeto consiste em um ciclo de colóquios em que o autor fala
sobre sua obra mediado por moderador especialista no assunto, tendo o
público como copartícipe. As obras a serem trabalhadas serão selecionadas
dentre aquelas editadas no ano de 2012, perfazendo um total de 40 livros
nas mais diferentes áreas do conhecimento. O público participante será
composto pelos convidados: servidores técnicos, docentes e discentes de
pós-graduação e graduação da UFMT, Unemat, IFMT, UNIC, Univag, e
membros da sociedade civil organizada. A duração do projeto é de 9 meses
correntes, com início em abril de 2012. No ano de 2012, o projeto, que é
realizado desde 2009, dará continuidade às suas versões no interior do
estado de forma a percorrer os 4 campi da UFMT.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Revendo e Revelando: um novo olhar sobre a mesma história
SEGE / CUA
Glaucia Margareth Rocha Olivieri - Técnico Administrativo
A necessidade de conscientização da comunidade acadêmica do Campus
Universitário do Araguaia e da comunidade em geral com o turismo e a
preservação ambiental de áreas próximas aos rios Araguaia, Garças, Parque
Estadual da Serra Azul e outros complexos turísticos e etnográficos forçounos(acadêmicos do Curso de Comunicação
Social - Habilitação em
Jornalismo) a unir forças reunindo numa mostra fotográfica temas ligados à
natureza, à diversidade cultural e ao turismo. Essa proposta possibilitará,
por meio dessas coletânea de fotos antigas e recentes, que o visitante, leigo
ou não, faça uma leitura visual e uma reflexão sobre os temas abordados.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

Cineclube Roncador
ICHS / CUA
Gilson Moraes da Costa - Docente

Resumo:

O Cineclube Roncador tem como objetivo fortalecer as atividades culturais
na área de abrangência da UFMT, campus Araguaia, bem como estabelecer
vínculos de proximidade e troca de conhecimento com a comunidade em
geral da região do médio Araguaia. O Cineclube tem em suas concepções,
uma organização coletiva e participativa de todos os envolvidos, sejam eles,
da equipe de coordenadores, colaboradores, bolsistas e espectadores da
comunidade. As sessões de filmes longa e curta metragem, animações,
documentários são temáticas e acompanhadas de debates. Dentre outras
ações, o projeto visa fomentar a produção audiovisual da região, produzir
material de divulgação, resenhas e artigos, levantamento histórico do
cinema na região e a oferta de oficinas de produção audiovisual. O
Cineclube Roncador, de caráter democrático, realiza reuniões periódicas
para elaboração das temáticas abordadas em cada ciclo de sessões,
possibilitando o aproveitamento de múltiplas áreas do conhecimento, para
fins didáticos, de lazer e estudo. A desvinculação com a programação de
salas comerciais tem como objetivo criar uma cultura crítica do cinema,
produção, direção do audiovisual, podendo assim oferecer alternativas de
modelos de cinema e variedades temáticas. O cinceclube é gratuíto e de
livre acesso a qualquer participante, espectador e debatedor.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

O Araguaia pede Mel
ICET / CUA
Glauco Vieira de Oliveira - Docente
O presente trabalho tem como objetivo estimular o consumo de mel na
cidade de Barra do Garças, Pontal do Araguaia e Aragarças. A idéia básica da
proposta é replicar, em nível local, o material da campanha nacional “Meu
dia pede Mel”, promovido pela Confederação Brasileira de Apicultura (CBA).
Como estratégia, serão expostos banners temáticos em escolas, feiras e
supermercados da região, com distribuição de folders explicativos
relacionando os benefícios do mel na alimentação humana como promotor
de energia, saúde e beleza. Além disso, serão expostos e distribuídos os
méis produzidos por apicultores locais para degustação pelo público.
Também serão aplicados questionários ligados a esta temática a fim de
aferir sobre o nível de conhecimento sobre as qualidades e usos dos méis na
região. Assim, pretende-se não somente estimular o consumo, mas também
propor novas estratégias para estimulo do consumo de méis em próximos
trabalhos na região.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

Conversação em Inglês e Preparação para Instrumental em Inglês
ICBS / CUA
Marcílio Sampaio dos Santos - Docente

Resumo:

Indicado para quem tem inglês intermediário e quer aprimorar a fluência e
enriquecer o vocabulário. Nas aulas, debates sobre atualidades e sobre
notícias publicadas na imprensa. Tudo com dinamismo e interatividade.
Diálogos em Inglês: Tem a intenção de mostrar o inglês falado nas mais
diversas situações. Textos em inglês para treinar.
O aprendizado de
qualquer idioma passa por quatro etapas: 1) falar errado sem saber que
está errado; 2) falar errado e saber que está errado logo depois que falou;
3) falar certo, mas não com as melhores palavras; 4) falar certo, com as
palavras certas.
O benefício exclusivo é que o andamento das
conversações se adéqua e muda conforme o nível, o interesse e o
entusiasmo da turma. Em assim sendo a base do curso fundamenta-se no
aprendizado do participante e se expande conforme avança o aprendizado.
O aprendiz em suas atividades individuais e estudos em grupo procura levar
o aprendiz a concentrar-se no que precisa saber para que possa avançar
com rapidez e confiança. As aulas e as atividades são descontraídas. O
participante poderá treinar em casa, montar pequenos grupos de estudos
para conversação informal. Haverá necessidade de um computador com
acesso a internete para entrar nos sites sugeridos pelo professor.

Titulo:

InfoCampus: um projeto de comunicação no Campus Universitário do
Araguaia

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

ICHS / CUA
Patrícia Kolling - Docente
Neste quarto ano de realização, o projeto InfoCampus visa expandir sua
atuação na informação da comunidade acadêmica e sociedade em geral,
através da produção de material jornalístico sobre projetos e atividades
desenvolvidas no Campus Universitário do Araguaia, mas também de
reportagens de cunho socioambiental além dos muros universitários. Esta
proposta se efetivará através da produção de edições impressas do Jornal
Info Campus (de 12 a 16 páginas, 2mil exemplares por edição), e da
divulgação dos textos produzidos pela equipe do jornal em outras mídias,
como o site do Campus e da Universidade, o jornal da UFMT, as mídias
sociais (facebook, twiter, blog) e meios de comunicação regional.
Lembrando que o foco do nosso projeto não é o imediatismo do jornalismo
diário, mas a produção de textos com informações aprofundadas,
atemporais (ou seja que não percam a sua atualidade), com valorização dos
aspectos socioambientais e das histórias humanas; promovendo o debate e
reflexão sobre os mais diferentes temais de interesse do público acadêmico.
O Jornal mantém uma versão na web através do blog:
www.infocampusufmt.blogspot.com, página no facebook e twiter.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

Comunicando direito no Araguaia
ICHS / CUA
Valfredo de Andrade Aguiar Filho - Docente

Resumo:

Trata-se de uma proposta de construção de um sítio na internet, contendo
informações sobre o curso de Direito, bem como notícias e discussões na
área jurídica. Este sítio será desenvolvido com os alunos do curso direito e
técnicos da Universidade Federal do Mato Grosso, campus do Araguaia. A
ideia é possibilitar à comunidade local ter acesso às atividades
desenvolvidas no curso, como por exemplo o trabalho realizado pelo
escritório modelo, prestando informações, apresentando os trabalhos
desenvolvidos pela Universidade. Além disto, irá colocar a comunidade
acadêmica local em sintonia com os grandes debates jurídicos do Brasil, isto
é de vital importância pelo fato do CUA está presente no interior do estado
do Mato Grosso, e portanto, muito distante dos grandes centros
acadêmicos. Pela perspectiva social, o projeto irá ter um impacto
importante na comunidade da região, pois além de ser um espaço para
debates sobre as questões jurídicas locais, proporcionará uma aproximação
da comunidade local das atividades desenvolvidas no campus. Já pela
perspectiva acadêmica, o projeto atuará na formação de um aluno proativo,
participante utilizando-se dos conhecimentos adquiridos no ensino e na
pesquisa, para construir novas perspectivas tanto na comunidade
acadêmica, como na comunidade local, ao qual está inserido. O público
atingido será muito difuso já que se utilizará de um sítio na internet, assim,
todo aquele que possuir acesso a rede mundial de computadores poderá
participar e observar as atividades desenvolvidas. Pode-se afirmar que o
público mais beneficiado serão as pessoas da comunidade local, bem como
da própria comunidade acadêmica.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Comunicação, Ciência e Comunidade
REITORIA
Benedito Dielcio Moreira - Docente
Desenvolver ações de comunicação em diferentes meios de comunicação
com o propósito de divulgar os projetos e os resultados obtidos pelos
pesquisadores da UFMT

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

A Comunicação Institucional da UFMT - 2013
REITORIA
Benedito Dielcio Moreira - Docente
O Programa de Extensão 'Comunicação Institucional da UFMT' tem como
propósito promover a unidade comunicacional da UFMT e estimular a
interação da universidade com a comunidade externa. Como Instituição
Social, a UFMT precisa levar para além de suas instalações os
conhecimentos que são gestados em seu interior. As atividades que serão
desenvolvidas neste programa promovem a arte, a cultura, a cidadania, a
acessibilidade e a inclusão social.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

UFMT.Ciência na Rádio WEB e na TVU 2013
REITORIA
Benedito Dielcio Moreira - Docente

Resumo:

Este projeto refere-se ao ao desenvolvimento, produção e veiculação de um
Programa de TV, intitulado UFMT.Ciência, e que já faz parte da nova grade
de programação da TVU - UFMT, e de um programa também com o mesmo
nome na rádio UFMT na WEB.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Comunicando com Estudantes 2013
REITORIA
Jessica da Graça Bastos - Técnico Administrativo
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:
Resumo:

Memórias da UFMT 2013
REITORIA
Roberto Silva Ribeiro - Técnico Administrativo
Programa de TV, de caráter educativo-cultural, explorando os acervos da
UFMT, de Cuiabá e do Estado, levando 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:

Jornal da UFMT Online
REITORIA
Maria Selma Alves - Técnico Administrativo
Trata-se do projeto editorial do site UFMT Online, com novo formato;
conteúdo mais diversificado, de acordo com a identidade visual adotada
pela Instituição, e mais ecentemente, abrangendo a produção e postagem
de notícias também nos sites 'aluno', 'professor' e ' servidor'.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Programas de Variedades 2013
REITORIA
Sofia Fátima Fontes Amiden - Técnico Administrativo
Convidado de Sexta: O programa segue uma linha de bate-papo musical,
com a presença de cantores locais e nacionais que estejam de passagem
pela cidade, com entrevistas e apresentações ao vivo.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

Jornalismo TVU (Edição TVU, TVU Notícias e Repórter MT)
REITORIA
Sergio Luiz Fernandes - Técnico Administrativo

Resumo:

EDIÇÃO TVU: Trata-se de programa jornalístico 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 oferece espaço
para a participação de estudante bolsista de extensão.
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 oferece espaço para a participação de estudante bolsista de extensão.
REPÓRTER MT: Telejornal noturno que apresentará notícias e coberturas
jornalísticas relacionada à educação, ciência, cultura, tecnologia, entre
outros temas que se interelacionam com a as atribuições e perfil social da
UFMT.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Rádio UFMT WEB 2013
REITORIA
Nivaldo Queiróz de Souza - Técnico Administrativo
Veicular por meio do Site da UFMT uma rádio WEB para divulgação 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. Aliada à difusão de conteúdo, a Rádio WEB
atuará em parceria com a TVU na cobertura e transmissão de eventos ao
vivo, via internet.

Titulo:

Prestação de Serviços: Guia de Fontes, Atualização dos sites SECOMM e
TVU e Catálogo Telefônico

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

REITORIA
Maria Santíssima de Lima - Técnico Administrativo
- O Guia de Fontes consiste no levantamento dos dados de pesquisadores e
extensionistas da UFMT e suas respectivas áreas de atuação e na sua
disponibilização no Portal UFMT/ site da Secomm, de modo que fique à
disposição dos jornalistas para busca de font

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Jornal da UFMT e ComVivência
REITORIA
Maria Santíssima de Lima - Técnico Administrativo
Trata-se do projeto editorial dos jornais impressos da Universidade: 1)
'Jornal da UFMT' - veícula matérias de interesse de toda a comunidade
(interna e externa). Divulga ações e eventos da UFMT em seções como
Geral, Pesquisa, Ensino, UFMT na Comunidade; campi do interior
(Rondonópolis, Araguaia e Sinop) e Cidade, esta última abrangendo temas
de pesquisa e extensão relacioandas diretamente ao município-sede dos
campi. 2) ComVivência - 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 melhoria no fluxo de
informação, a valorização e a qualidade de vida do servidor.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Impressos (Acontece e Tome Nota)
REITORIA
Maria Santíssima de Lima - Técnico Administrativo
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 extensão, especialização,
mestrado, doutorado 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:
Resumo:

UFMT sem fronteiras 2013
REITORIA
Paulo Teixeira de Sousa Júnior - Docente
O projeto 'UFMT Sem Fronteiras' visa impulsionar o processo de
internacionalização da UFMT utilizando de ténicas de comunicação social
multilingue como forma de tornar a UFMT, Cuiabá e Mato Grosso como
polos atraentes para a comunidade acadêmica internacional e também de
atrair o interesse da comunidade interna para programas de intercâmbio
com IES de outros países. Espera-se, desta forma, contribuir para a melhoria
da qualidade do Ensino, Pesquisa e Extensão.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Interprogramas
REITORIA
Nilo Alves Bezerra - Técnico Administrativo
divulgação do Estado de Mato Grosso, através da produção de
interprogramas (peças audiovisuais em vídeo), com duração de um minuto,
para veiculação em televisão, abordando a história, a cultura e a natureza
matogrossense. As peças serão produzidas pelos profissionais da TV
Universidade, com o apoio de dois bolsistas, estudantes da UFMT. Os
interprogramas serão oferecidos à Empresa Brasil de Comunicação que os
divulgará através da TV Brasil, para todo o território brasileiro.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

ODM - CUIABÁ
REITORIA
Nilo Alves Bezerra - Técnico Administrativo
Uma ação multidisciplinar, em Cuiabá, para fiscalizar e incentivar o
cumprimento de metas estabelecidas pelo PNUD – Programa das Nações
Unidas, para o alcance, até o ano de 2015, dos oito Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio propostos pela ONU. O projeto tem como base
os meios de comunicação pública da capital, sob a coordenação da TV
UNIVERSIDADE, da UFMT.

Titulo:
Unidade Geral:

Agência Júnior de Jornalismo FocAia - Focas do Araguaia
ICHS / CUA

Coordenador:
Resumo:

Alfredo José Lopes Costa - Docente
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 acadêmicos por meio da Comunicação
Digital.
Estratégia
tem
como
base
operacional
o
blog
www.focaia.blogspot.com. Busca-se concretizar atividades complementares
do projeto pedagógico do curso, 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.
Com a recente chegada de
equipamentos de fotografia, rádio e TV ao laboratório de Jornalismo, tornase possível a expansão das atividades da Agência Júnior. Além do
funcionamento do blog e utilização de redes sociais, deverão ser
desenvolvidas atividades nas demais áreas do Jornalismo. O projeto visa
ainda propiciar aos bolsistas atividades práticas relacionadas ao curso de
Jornalismo, contribuir para o desenvolvimento de mercado de trabalho
regional na área de Comunicação e divulgar à comunidade regional a
importância do papel do assessor de comunicação em geral e do assessor
de imprensa em particular.

Titulo:

Desenvolvimento e Manutenção do Portal do Instituto de Computação UFMT

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

IC
Gustavo Post Sabin - Docente
Para possibilitar a consulta pela comunidade acadêmica, os cursos de
graduação necessitam de páginas na internet contendo as informações
pertinentes sobre os mesmos. Considerando que o Instituto de Computação
(IC) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) abrange os cursos de
bacharelado em Ciência da Computação, bacharelado em Sistemas de
Informação e cursos de pó-graduação, o objetivo deste projeto é
desenvolver um portal para o IC, centralizando as informação sobre seus
cursos e atividades. Para o desenvolvimento do portal, será utilizado o
liferay, que consiste em uma ferramenta open source de gestão de portais
independentes. O Portal também hospedará as páginas dos projetos de
pesquisa e de extensão, bem como as páginas pessoais dos docentes, onde
os mesmos podem criar seus próprios blogs e fóruns para discussões
acadêmicas bem como disponibilizar materiais de consulta para os
acadêmicos de suas disciplinas, entre outras funcionalidades que permitem
a personalização das páginas. Ao término do projeto de extensão, pretendese que o portal do IC esteja em pleno funcionamento, servindo como
principal meio de divulgação de informações sobre as atividades de ensino,
pesquisa e extensão desenvolvidas pelo Instituto de Computação da UFMT
e interação entre corpo discente e docente.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

I Seminário de Divulgação Científica
REITORIA
Benedito Dielcio Moreira - Docente

Resumo:

Realizar um seminário de divulgação científica com palestras, mesas
redondas com profissionais de jornalismo e de assessoria de imprensa e
lançar a Rede de Divulgação Científica, uma parceria da Universidade
Federal de Mato Grosso-UFMT, Universidade Estadual de Mato Grosso UNEMAT e Instituto Federal de Educação-IFMT

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Propostas Didáticas para o Ensino de Língua Portuguesa
ICHS/CUR
Lezinete Regina Lemes - Docente
Este projeto de Extensão está vinculado ao Programa de Ensino de
Linguagens por meio de novas tecnologias de informação e comunicação
(Prolintics), cujos eixos são o ensino de línguas e a educação tecnológica.
Estes eixos conduzirão o trabalho aqui proposto, pois objetiva-se
oportunizar aos participantes uma prática de ensino que envolva as
transformações tecnológicas da informação e da comunicação, por
entender que são novos desafios postos à educação escolar, precisamente
ao ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa. Dessa forma, o projeto
objetiva promover uma formação crítico-reflexiva no que se refere ao uso
das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) por meio de propostas
didáticas a serem criadas e executadas pelos professores de Língua
Portuguesa do Ensino Fundamental II. As ações elencadas apoiam-se neste
objeto de ensino a intertextualidade e a interdiscursividade na propaganda
impressa. Propõe-se como finalidade a didatização desse objeto à luz da
teoria enunciativo-discursiva de Bakhtin e o Círculo no que diz respeito à
concepção de linguagem dialógica, ao conceito de gêneros discursivos e ao
processo de didatização dessas propostas (ROJO, 2012, 2009, 2001). Além
da teoria enunciativo-discursiva, assume-se a Linguística Textual para
abordar o conceito de intertextualidade.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

Integração do Direito no Araguaia
ICHS / CUA
Valfredo de Andrade Aguiar Filho - Docente

Resumo:

Trata-se de uma proposta de construção de um sítio na internet, contendo
informações sobre o curso de Direito, bem como notícias e discussões na
área jurídica. Este sítio será desenvolvido com os alunos do curso direito e
técnicos da Universidade Federal do Mato Grosso, campus do Araguaia. A
ideia é possibilitar à comunidade local ter acesso às atividades
desenvolvidas no curso, como por exemplo o trabalho realizado pelo
escritório modelo, prestando informações, apresentando os trabalhos
desenvolvidos pela Universidade. Além disto, irá colocar a comunidade
acadêmica local em sintonia com os grandes debates jurídicos do Brasil, isto
é de vital importância pelo fato do CUA está presente no interior do estado
do Mato Grosso, e portanto, muito distante dos grandes centros
acadêmicos. Pela perspectiva social, o projeto irá ter um impacto
importante na comunidade da região, pois além de ser um espaço para
debates sobre as questões jurídicas locais, proporcionará uma aproximação
da comunidade local das atividades desenvolvidas no campus. Já pela
perspectiva acadêmica, o projeto atuará na formação de um aluno proativo,
participante utilizando-se dos conhecimentos adquiridos no ensino e na
pesquisa, para construir novas perspectivas tanto na comunidade
acadêmica, como na comunidade local, ao qual está inserido. O público
atingido será muito difuso já que se utilizará de um sítio na internet, assim,
todo aquele que possuir acesso a rede mundial de computadores poderá
participar e observar as atividades desenvolvidas. Pode-se afirmar que o
público mais beneficiado serão as pessoas da comunidade local, bem como
da própria comunidade acadêmica.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

PRAZER EM TE CONHECER - NICE TO MEET YOU
FAeCC
Cecilia Arlene Moraes - Docente
Pesquisa de mercado para identificar o perfil dos consumidores do Shopping
Goiabeiras, localizado em Cuiabá, capital de Mato Grosso, realizada pelos
acadêmicos do Curso de Administração, matriculados na disciplina
Administração de Marketing II, no que se refere a Logística de Marketing. A
logística de marketing tem a proposta de facilitar o acesso do consumidor
ao produto desejado, com conforto, segurança e comodidade. Para tanto, o
método utilizado é a Pesquisa-Ação. Os resultados da pesquisa serão
oportunizados por meio da produção de artigo científico completo e
relatório técnico.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

Linguagens em telas: possibilidades pedagógicas
ICHS/CUR
Ana Cristina Lobo Sousa - Docente

Resumo:

Este projeto surge vinculado ao Programa de Extensão PROLINTICs a fim de
propor atividades pedagógicas para modos de ler/escrever em telas digitais
na perspectiva da Teoria de Gêneros e da Linguística de Texto. Assim,
escolhemos textos expositivos e argumentativos para estudar a organização
tópico-discursiva e, a partir disso, identificando o tópico central e os
subtópicos, produzir textos para apresentação em slides de Power point.
Trata-se de uma atividade de produção que exige a boa compreensão
leitora. Também escolhemos o tutorial on-line, um texto instrucional, para o
estudo da sequência textual injuntiva, com o objetivo de ampliar a
compreensão leitora de enunciados verbais e não verbais presentes nesses
gêneros. Trata-se de uma atividade de leitura do texto multimodal. Nossa
proposta parte de uma concepção de gêneros filiada à tradição
sociorretórica, a qual vê no propósito comunicativo, na organização retórica
do gênero e na designação pelo usuário critérios seguros para a
identificação dos gêneros textuais. Metodologicamente, adotamos a ideia
de protótipos didáticos, apresentada por Rojo (2012), a qual defende
propostas de ensino de língua portuguesa em estruturas flexíveis que
permitam alterações por quem queira realiza-las e mesmo durante a
execução da atividade. Prevê-se a elaboração de protótipos didáticos a
serem executados pelo professor na escola pública com base em gêneros
textuais ou em modos de ler/escrever no ambiente digital. Ao final,
espera-se a divulgação e publicação desses modelos a serem
sugeridos/replicados na escola pública.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Semana da Publicidade e Propaganda
IL
Hélia Vannucchi de Almeida Santos - Docente
A Semana de Publicidade e Propaganda visa trazer aos estudantes um
contato com profissionais de mercado por meio de palestras e acesso a
conteúdos extracurriculares por meio de oficinas. É voltada prioritariamente
aos alunos de Publicidade e Propaganda, mas está aberta a estudantes de
outras habilitações da Comunicação Social.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

Seeds of Collaboration for English Learning (C.E.L)
ICHS/CUR
Delvânia Aparecida Góes dos Santos - Docente

Resumo:

Seeds of Collaboration for English Learning (C.E. L) é um projeto de extensão
universitária, originalmente pensado para os alunos de graduação do curso
de Letras/Licenciatura em Língua e Literaturas de Língua Inglesa
(professores em formação), mas que também se estende aos professores de
inglês em serviço na escola pública (formação continuada) com interesse
em colaborar na construção de atividades pedagógicas que favoreçam o
ensino de inglês nas escolas públicas. O objetivo deste projeto de extensão
e pesquisa é promover o desenvolvimento de aspectos linguísticodiscursivos da língua inglesa por meio da elaboração de materiais didáticos.
Nosso plano de trabalho consiste em elaborar, produzir, testar e
disponibilizar atividades pedagógicas voltadas ao ensino-aprendizagem da
língua inglesa nas escolas públicas, tomando por base a realidade cotidiana
e o contexto onde alunos e professores estejam inseridos. Pretendemos
abordar temáticas que estejam relacionadas à cidadania, diversidade sóciocultural, perspectivas globais e locais, letramentos críticos, entre outras. As
produções oriundas deste projeto farão parte do Banco de Recursos
Didáticos do Centro de Línguas da UFMT - Campus Rondonópolis e também
serão disponibilizadas às escolas públicas como material didático
complementar.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Integração do Direito no Araguaia (Cópia) 17-09-2013
ICHS / CUA
Valfredo de Andrade Aguiar Filho - Docente
Trata-se de uma proposta de construção de um sítio na internet, contendo
informações sobre o curso de Direito, bem como notícias e discussões na
área jurídica. Este sítio será desenvolvido com os alunos do curso direito e
técnicos da Universidade Federal do Mato Grosso, campus do Araguaia. A
ideia é possibilitar à comunidade local ter acesso às atividades
desenvolvidas no curso, como por exemplo o trabalho realizado pelo
escritório modelo, prestando informações, apresentando os trabalhos
desenvolvidos pela Universidade. Além disto, irá colocar a comunidade
acadêmica local em sintonia com os grandes debates jurídicos do Brasil, isto
é de vital importância pelo fato do CUA está presente no interior do estado
do Mato Grosso, e portanto, muito distante dos grandes centros
acadêmicos. Pela perspectiva social, o projeto irá ter um impacto
importante na comunidade da região, pois além de ser um espaço para
debates sobre as questões jurídicas locais, proporcionará uma aproximação
da comunidade local das atividades desenvolvidas no campus. Já pela
perspectiva acadêmica, o projeto atuará na formação de um aluno proativo,
participante utilizando-se dos conhecimentos adquiridos no ensino e na
pesquisa, para construir novas perspectivas tanto na comunidade
acadêmica, como na comunidade local, ao qual está inserido. O público
atingido será muito difuso já que se utilizará de um sítio na internet, assim,
todo aquele que possuir acesso a rede mundial de computadores poderá
participar e observar as atividades desenvolvidas. Pode-se afirmar que o
público mais beneficiado serão as pessoas da comunidade local, bem como
da própria comunidade acadêmica.

Titulo:
Unidade Geral:

Curso de Gramática em Língua Portuguesa
IL

Coordenador:
Resumo:

Maria de Jesus das Dores Alves Carvalho Patatas - Docente
O projeto pretende atender a clientela interessada no aprendizado da
gramática normativa, não apenas como conhecimento, mas com aplicação
prática de produção de textos acadêmicos e oficiais na modalidade padrão.
Para isso serão ministrados 3 módulos de 60 h que darão à clientela bases
para refletir sobre sua produção escrita, nos aspectos de clareza, concisão,
coesão, coerência e progressão.

