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Conexão FAMEVZ
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 dada continuidade ao desenvolvimento do projeto
Conexão FAMEVZ, que já se encontra no seu segundo ano de atividade. 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. 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.
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O autor e a obra: um dedo de prosa
CEDU
Marinaldo Divino Ribeiro - Docente
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 consiste em um ciclo de colóquio em
que o autor fala sobre sua obra mediado por moderadores especialistas
no assunto, tendo o público como co-partícipe. As obras a serem
trabalhadas serão aquelas editadas no ano de 2010, perfazendo um total
de 20 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 2011.
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Fica a Dica
CEDU
Marinaldo Divino Ribeiro - Docente

Resumo:

O projeto 'Fica a dica' é uma iniciativa da Editora da UFMT (EdUFMT) e
está em execução desde 2010, e tem por objetivos: promover e fortalecer
as obras editadas ou co-editadas; 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 pelas ações: a)
Construção e manutenção do box de sinopses dentro do blog da EdUFMT;
b) Releitura e construção de resenhas das obras da EdUFMT para os
jornais de circulação estadual; e c) 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, que é uma continuidade de 2010, é de 9 meses correntes, com
início em abril de 2011.
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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 20 vagas cada, somando
um total de 100 vagas; 5 oficinas de Web Rádio com 20 vagas cada,
somando um total de 100 vagas. 2 Workshops de Mídias Sociais, com a
oferta de 50 vagas, somando um total de 100 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.
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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.
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Gestão em comunicação científica
IL
Andrea Ferraz Fernandez - Docente
O projeto prevê a proposta de modelo de Gestão em Comunicação
Científica e a implementação de um Sistema Eletrônico de Editoração de
Revistas. Inicialmente o sistema de editoração eletrônica previsto a ser
implementado é o SEER – Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas.
Tal sistema é oferecido gratuitamente pelo IBICT – Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia. Esse modelo é utilizado para
hospedar depositórios institucionais, agregando diversas revisas científicas
de uma instituição. Algumas Universidades brasileiras já adotaram o SEER
como modelo de editoração online, como a UFRGS, FURG, UnB, entre
outras, por tratar-se de um modelo em código aberto, otimizando todo o
processo editorial diminuindo tempo e custos. O Grupo MID parte do
pressuposto de que a divulgação científica é parte inerente do porcesso
metodologico, e que para ser considerado científico de fato, os resultados
obtidos de uma pesquisa devem ter projeção, para que possam ser
retomados e validados por outros pesquisadores da mesma área, nossos
pares na pesquisa científica.

Titulo:

Comunicação, Infância e Juventude (Cópia) 27-02-2010 (Cópia) 23-022011
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.
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Revista Eletrônica Araguaia Geo
ICHS / CUA
Romario Rosa de Sousa - Docente

Resumo:

A proposta de implementação do 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 perpectiva de estimular os alunos de um curso novo - Geografia no Campus Universitário do Araguaia, da UFMT, em Barra do Garças, bem
como, trazer os alunos e professores das redes de ensino privada e publica
da região e terem um olhar atualizado das discussões geográficas e de
áreas afins num contexto atualizado, da sociedade e da ciência no
ambiente da Universidade. Este periódico terá como responsável, o Curso
de Geografia do Instituto de Ciências Humanas e Sociais do Campus
Universitário do Araguaia da Universidade Federal de Mato Grosso e será
disponibilizado ao público nacional e internacional, na forma online.
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Revitalização do acervo histórico-literário da Editora Universitária
CEDU
Janaína Januário da Silva - Docente
Com este projeto pretende-se configurar o papel do acervo históricoliterário da EdUFMT como centro de referência para estudantes,
pesquisadores e estudiosos que buscam conhecer a realidade do Estado
de Mato Grosso em décadas passadas, bem como, sua cultura e história
ao longo dos anos. A principal preocupação é a responsabilidade de fazer
a construção da memória, resgatar obras em estado de conservação
deteriorado, obras consideradas esgotadas, disponibilizar acesso à obras
publicadas e recuperadas (raridades não possíveis de serem
comercializadas), conservar na forma de arquivo exemplares publicados
pela EdUFMT e estabelecer o controle de estoque. Para tanto, será
construído espaço específico dentro das instalações de EdUFMT para
constituição do acervo e acesso do público às obras resgatadas,
recuperadas e/ou publicadas pela EdUFMT. Além disso, implantado o
sistema de controle de estoque e de registro da situação da obra em
termos de disponibilidade, bem como, o cadastro das pessoas
interessadas em acessar as obras esgotadas e recuperadas não possíveis
de serem comercializadas. Para constituição da memória do acervo da
EdUFMT serão conservados cinco exemplares de cada título publicado ao
longo da existência da Editora, daqueles possíveis, de forma a garantir a
sua integridade com o transcorrer dos anos.
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PROCÊ VÊ - UFMT/Sinop2011
Pró-Reitoria - Campus Sinop
Cíntia Lopes Branco - Técnico Administrativo

Resumo:

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, interagindo através de canais como o podcast,
vídeolog e blog, além de outros recursos disponíveis. Além disso, a
proposta procura realizar um mapeamento dos talentos culturais e
esportivos do CUS, convidando-os a participarem das atividades
desenvolvidas. O projeto será dividido em três áreas: aúdio, ímagem e
escrita, integrando todas as ferramentas possíveis para divulgação de
informações e ações culturais e esportivas.
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Revista Panorâmica - versão online
ICHS / CUA
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:

Comunicação institucional, 30 anos UFMT/CUA: interação com a
comunidade acadêmica, mídia e sociedade

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

ICHS / CUA
Patrícia Kolling - Docente
Esta proposta propõe-se como foco principal a divulgação jornalística de
ações de pesquisa, extensão e ensino, eventos, cursos, desenvolvidos por
docentes e discentes da Universidade Federal do Mato Grosso - Campus
Universitário do Araguaia, através de veículos institucionais (Jornal da
UFMT, site, revista UFMT Ciência e outros) e mídia regional. O projeto visa
a aproximação da Universidade dos meios de comunicação, como também
da sociedade em geral.
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InfoCampus: publicação do Campus Universitário do Araguaia
ICHS / CUA
Patrícia Kolling - Docente

Resumo:

Este projeto tem como proposta dar continuidade a produção de edições
do Jornal Info Campus, que teve seu primeiro número editado em 2010.
Este jornal impresso (de 12 a 16 páginas, 2mil exemplares por edição) visa
transmitir a comunidade acadêmica e sociedade em geral notícias,
entrevistas e reportagens focadas em informações sobre o Campus
Universitário do Araguaia da Universidade Federal do Mato Grosso. O
Jornal mantém uma versão na web através do blog:
www.infocampusufmt.blogspot.com
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Cineclube Universitário Roncador
ICHS / CUA
Magno Silvestri - Docente
O Cineclube Universitário Roncador (Cine Roncador) tem como objetivo
fortalecer as atividades culturais na área de abrangência da UFMT, campus
Araguaia, bem como conectar-se 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 é
acompanhada de debates. Dentre outras ações, o registro da produção
material de divulgação, resenhas, 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:

Agência Júnior de Jornalismo do Campus Universitário do Araguaia da
Universidade Federal de Mato Grosso (Cópia) 02-03-2011

Unidade Geral:
Coordenador:

ICHS / CUA
Alfredo José Lopes Costa - Docente

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 buscase 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.

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 aglutinar e promover a
unidade comunicacional de todos os projetos de extensão realizados pelos
diferentes setores da Secretaria de Comunicação e Multimeios: TV
Universidade, Coordenação de Jornalismo e Imprensa, Rádio Universitária,
Cerimônias e Eventos e Design e Marcas.
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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 oferece espaço para a participação de estudante bolsista de
extensão.
ASSUNTANDO: Trata-se de um programa de entrevistas na
área de política e economia, com vistas ao aprofundamento de temas de
grande interesse público com especialistas da área.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

Interprogramas
REITORIA
Sofia Fátima Fontes Amiden - Técnico Administrativo

Resumo:

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 oferece espaço para a participação de estudante bolsista de
extensão. Inicialmente três temáticas serão 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.
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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, 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.
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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 a ser
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:

Com Vivência e Com Vivência Online
REITORIA
Maria Cristina de Carvalho Sousa Lima Piloni - Técnico Administrativo
O Com Vivencia e o Com Vivencia Online 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 melhora no fluxo de informação, promover a valorização e a
qualidade de vida do servidor.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Jornal da UFMT
REITORIA
Maria Cristina de Carvalho Sousa Lima Piloni - Técnico Administrativo
Trata-se do projeto editorial 'Jornal da UFMT', impresso, com matérias de
interesse de toda a comunidade (internae externa). Divulga ações e
eventos da UFMT em seções como Geral, Pesquisa, Ensino, UFMT na
Comunidade; campi do interior (Rondonópolis, Araguaia e Sinop).

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

Rádio UFMT WEB
REITORIA
Clovis Rezendes Matos - Técnico Administrativo

Resumo:

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.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Comunicando com Estudantes
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 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:

Guia de Fontes
REITORIA
Maria Santíssima de Lima - Técnico Administrativo
O projeto 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 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:

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:

Curso de apresentador de programas de TV
REITORIA
Benedito Dielcio Moreira - Docente

Resumo:

Curso de apresentação de programas de TV de diferentes estilos.

Titulo:

Criação e manutenção do website do curso de Ciências Econômicas
CE/CUR - UFMT

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

ICHS/CUR
Carlos Eduardo de Freitas - Docente
A proposta de extensão tem como objetivo a criação e manutenção do
website institucional do curso de ciências economicas da universidade
federal de Mato Grosso campus Rondonopolis.

Titulo:

Capacitação em cadastro territorial multifinalitário de servidores
municipais da região Sul do estado de Mato Grosso (Lote 3)

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

ICAT/CUR
André Marcondes Andrade Toledo - Docente
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,
equipamentos e técnicas 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
estudantes universitários e servidores municipais da região Sul de Mato
Grosso para implementação do Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM)
nos municípios, envolvendo a utilização de ferramentas disponíveis no
Sistema GeoSNIC/Sistema Nacional de Informações das Cidades. Portanto
esta ação visa aumentar o número de pessoas capaz de entender a
importância do caráter multifinalitário do cadastro e o uso da cartografia
cadastral, atuando em funções de apoio ao planejamento territorial, bem
como organização e sistematização dos dados geoespaciais e cadastrais do
município. As atividades relacionadas neste projeto envolvem a
conscientização da importância do trabalho integrado das informações
disponíveis nas secretarias da administração municipal, proporcionando,
assim, uma base para auxiliar na elaboração de um modelo funcional,
eficiente e de apoio ao monitoramento da implementação de políticas
urbanas.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

WebCordel: Nós e Nexos
IL
Vera Lucia Leite Lopes - Docente

Resumo:

O presente projeto de extensão é uma iniciativa conjunta de professores e
alunos das três habilitações do Curso de Comunicação Social: jornalismo,
publicidade e radialismo. Está sendo criada, em caráter experimental, uma
rádioweb, assim denominada inicialmente, para a qual convergirão textos
verbais. Serão produzidos textos verbais escritos para serem publicados
nos murais, os mesmos textos serão transmidiados para o site que
hospedará a rádioweb. Serão produzidos e apresentados programas em
vídeo, também hospedados no site. A proposta é oferecer ao maior
número de assíduos frequentadores das redes entretenimento e
informação. Dirigir-se-á, primordialmente aos professores e alunos e
Comunicação Social da UFMT, das demais Universidades do Estado de
Mato Grosso.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Laboratório de Terminologia Regional
ICHS / CUA
Marcelo Marques Araujo - Docente
O objetivo desta proposta é a continuidade das atividades do Laboratório
de Terminologia Regional que deverá discutir, pesquisar, analisar,
prospectar, tratar e divulgar termos neológicos da comunicação, 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', que deverá ser uma publicação on-line dos termos da
comunicação encontrados nos veículos de comunicação especializados,
principalmente impressos. A proposta contribui para a investigação das
chamadas línguas de especialidade, em especial da área 'Comunicação
Social'. Com base em um arcabouço teórico da Terminologia e Análise do
Discurso, o LTR propõe a discussão de temas relacionados à língua de
especialidade. Os encontros são quinzenais e ocorrem no GETAr, Grupo de
Estudos Terminológicos do Araguaia. A partir das discussões do grupo,
vários projetos estão em fase de elaboração, todos voltados para a área de
Terminologia e Análise do Discurso. O LTR tem funcionamento na condição
de um curso de atualização profissional destinado a discentes e
profissionais da área de comunicação. O grupo trabalha atualmente na
análise do jornal meio e mensagem, jornal o popular e jornal a gazeta.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

LIBRAS é Legal!
SEGE / CUA
Glaucia Margareth Rocha Olivieri - Técnico Administrativo
Expandir as relações existentes com pessoas que fazem parte da
comunidade surda/muda, uma vez que a cada dia se faz necessário esta
aproximação, que é possível por meio dos saberes que a LIBRAS (Língua
Brasileira de Sinais) fornece.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

GEMID - Grupo de Estudos em Mídias Interativas Digitais
IL
Andrea Ferraz Fernandez - Docente

Resumo:

O Curso oferecido pelo GEMID - Grupo de Estudos em Mídias Interativas
Digitais, pretende ofertar um espaço de extensão do processo pedagógico
aos discentes do curso de Comunicação Social da UFMT, estudantes do
Programa de Mestrado ECCO - Estudos de Cultura Contemporânea, da
UFMT, e sob certas condições, receber alunos interessados, provenientes
de outras formações e ou instituições. Sob orientação da professora
responsável, e alunos monitores, os alunos poderão participar de
processos de construção coletiva do conhecimento científico por diversos
ângulos de atuação, seja a partir do estudo de autores determinados, seja
pelo treino em leitura de textos científicos, a partir das aulas e explicações
ministradas pelo professor e/ ou convidados, além de outras atividades
correlatas, como a organização e / ou participação em eventos de carater
científico e/ou de divulgação científica.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

A Propaganda e o Consumo
IL
Luciana de Area Leao Borges - Docente
O evento tem como proposta a discussão da propaganda, do consumo e
dos valores nela inseridos. O ponto central do debate entre professores,
alunos e especilistas de diversas áreas é, após apresentar filmes
publicitários de bebidas alcóolicas, cigarros e aquelas consideradas
abusivas pelo CONAR (Conselho Nacional de Regulamentação Publicitária),
conhecer o que pensam alunos e especialistas de diversas áreas sobre os
impactos junto ao público jovem e infantil.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Estudos gramaticais da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS
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. O Curso será ministrado 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 acompanhados de
filmagens e analises.

Titulo:

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

Unidade Geral:
Coordenador:

ICS/Campus Sinop
Fernando Henrique Furlan Gouvêa - Docente

Resumo:

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:

PatoEnsina:
Treinamento
Anatomopatológico Veterinário

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

ICS/Campus Sinop
Fernando Henrique Furlan Gouvêa - Docente
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:

VOCÊ NO CINEMA: Educação e Diversidade
IE
Celso Luiz Prudente - Docente

Especializado

em

Diagnóstico

Resumo:

VOCE NO CINEMA: educação e diversidade é um projeto, configurado em
um programa de televisão. A proposta conciste na abordagem do respeito
as minorias, étnica, gênero, homoafeiva, religiosa e portadores de
deficiência. Abordagem que encontrará no cinema a referência para
discussão dos grupos vulneráveis, visando contribuir em favor da
construção da imagem positiva dos diferentes. A imagem das minorias
têm sido vítima dos violentos estereotipos de inferioridade, buscando
aviltar a humanidade dos grupos vulneráveis, nos meios de comunicação
de massa; sobretudo no cinema e na televisão. Quadro de negação, que se
agrava somado a patológica invisibilidade do negro, do índio, da mulher,
do homossexual, do portador de deficiência, entre outros, com proposito
de profunda exclusão sócio-cultural. VOCE NO CINEMA: educação e
diversidade ganha dimensão pedagógica, na medida em que mostra as
minorias, em condição de imagem positiva com natureza inclusiva. Postura
que permite participação nos diferentes niveis do poder, colocando em
questão a divisão social do trabalho. Principal ponto de exclusão
monocultural de caráter hétero-másculo-ocidental. Desta maneira, os
jovens das minorias indentificam-se com os convidados/protagonistas do
programa, elevando a alto-estima. Fator fundamental para participação
sócio-cultural, na perspectiva da cidadania; possivelmente apontando para
contribuição em favor da diminuição do evasão escolar.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

MAE - Monitor de Acompanhamento de Egressos
FE
Sheila Cristina Ferreira Leite - Docente
O relacionamento egresso e universidade é de suma importância e não
deve ser relegado a um segundo plano. É necessário elaborar e
implementar formas de estreitar os laços com os egressos, uma vez que o
vínculo estudante/faculdade não se deve findar na colação de grau. Dessa
forma, estratégias de manutenção do vínculo devem ser desenhadas a fim
de que se tenha um relacionamento com os alunos egressos. No mundo
atual, as mídias sociais são um instrumento facilitador da comunicação
entre os seres humanos que são inerentemente sociais. As instituições
vem utilizando das mídias sociais para interagir com seus parceiros
transformando a comunicação. Neste contexto, de necessidade de
estreitar laços e existência de mecanismos facilitadores de comunicação,
este projeto propõem um desenho de manutenção de vínculo da
Faculdade de Economia com seus ex-aluno através de mídia social. Dado a
popularidade do Facebook, a mídia a ser usada será ele. Tem-se como
objetivo criar um espaço de interação egresso/faculdade, que
proporcionará desenvolver uma política de acompanhamento dos
egressos, possibilitando oportunidades de formação continuada, a
inserção profissional e a participação na vida institucional. Ainda ter-se-à
um instrumento de avaliação da qualidade e adequação do ensino a vida
profissional dos ex-estudantes. A proposta apresenta características de
retroalimentação, a universidade organiza e estimula o estreitamento de
vínculos com os egressos visando sua formação continuada e a facilitação
do acesso do mesmo ao mercado de trabalho e os egressos fornecem
informações que auxiliam no planejamento pedagógico do curso.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

10a.MOSTRA NACIONAL DE AUDIOVISUAL UNIVERSITÁRIO
CULTURA
Moacir Francisco de Santana Barros - Docente
A Mostra Nacional de Audiovisual 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, também, um ambiente para discussão sobre os modos
de fazer e ver filmes brasileiros.

