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Unidade Geral:
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Universidade Aberta à Terceira Idade (Cópia) 21-12-2012
ICHS/CUR
Adriano da Silva Rozendo - Docente
A universidade aberta à terceira idade - UNATI é um programa exitoso,
difundido em escala nacional. O programa em foco será desenvolvido no
Núcleo de Estudos e Atividades da Terceira Idade – NEATI, fundado e
executado no campus da UFMT de Rondonópolis, sendo pioneiro na
atenção à pessoa idosa nesta municipalidade. Suas atividades iniciaram em
1994 e, desde a sua fundação, já contou com a participação de mais de 800
idosos, tendo hoje, aproximadamente duzentos frequendatores. A
implantação das atividades previstas no programa em pleito agregará, pelo
menos mais 50 frequentadores no programa, elevando nosso público para
duzentos e cincoenta idosos. Nossa proposta se alinha àquelas
desenvolvidas em outros campus universitários, tendo como objetivo a
promoção da qualidade de vida na velhice, através do aprimoramento
pessoal, da constituição de vínculos afetivos e de pertencimento. Através de
palestras, cursos,atividades físicas e artísticas, os participantes podem
vivenciar um envelhecimento digno e saudável, repleto de realizações. Os
freqüentadores desempenharão atividades diárias no período vespertino e,
eventualmente, poderão realizar atividades matutinas, de acordo com seus
interesses. Atualmente o NEATI conta com o apoio de diversos alunos e
professores do campus que desenvolvem cursos, debates, estágio e
atividades curriculares e extracurriculares, integrando interesses
acadêmicos e comunitários, alinhando o eixo ensino, pesquisa e
extensão.Com o desenvolvimento do programa pretendemos dar
continuidade às atividades desenvolvidas em anos anteriores e implantar
outras como os cursos de línguas, aulas de dança, artes plásticas, integração
entre atividades do programa e da Secretaria Municipal de Saúde e
Instituições asilares do município.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

O Direito Penal e a Humanização das Penas
ICHS / CUA
Fernando Rafael Zilio Renofio - Docente
No século XXI influenciada pelas idéias do pós-positivismo com o objetivo de
dar eficácia as normas constitucionais, Waber de Moura criticava os
modelos normativos descritivos ou deontológicas destacando a importância
de um modelo normativo axiológico. Nessa concepção axiológica em que o
direito deve respeitar conceitos éticos e morais passamos a pensar em um
sistema normativo caracterizador de direitos humanos. O Curso de Direito
Penal e a Humanização das Penas analisará o sistema humanitário
axiológico de fixação da pena, influenciado pelas idéias de Michel Foucault
e Claus Roxin e o Sistema definido pelo Código Penal (art. 32 até 99).

Titulo:

BLOG OURO VERDE: A TUTELA DA AGROBIODIVERSIDADE DO ARAGUAIA
EM REDE

Unidade Geral:
Coordenador:

ICHS / CUA
JoÃo Paulo Rocha de Miranda - Docente

Resumo:

A presente ação de extensão visa a criação de um Blog, que terá o título de
OURO VERDE: A TUTELA DA AGROBIODIVERSIDADE DO ARAGUAIA EM
REDE, com o objetivo não apenas de divulgar para a sociedade a
agrobiodiversidade da região do araguaia, bem como sua formas de tutela
jurídica, mas também de receber da comunidade informações sobre esta
agrobiodiversidade, formando uma rede de informações e proteção. Neste
sentido, é importante frisar que a agrobiodiversidade ou biodiversidade
agrícola, é considerada uma parte da biodiversidade que engloba os
componentes necessários à produção agrária. Assim sua tutela jurídica se dá
mediante o direito de propriedade intelectual e o direito de acesso aos
conhecimentos tradicionais associados ao patrimonio genético. Envolvendo,
portanto, agricultores, comunidades tradicionais e indígenas.
Com esta
divulgação, espera-se fazer um trabalho de educação ambiental, aliado a
uma ação de proteção desta agrobiodiversidade, Isto ocorre, pois com a
informação e conhecimento da sociedade sobre o patrimonio
agroambiental que esta possui na região do araguaia, aqui chamado de ouro
verde, a comunidade se torna uma aliada em sua tutela para as presentes e
futuras gerações. As informações serão atualizadas periodicamente, pelo
professor coordenador e o bolsista, a partir de dados levantados em um
projeto
de
pesquisa
desenvolvido
na
mesma
instituição
(Direito/ICHS/CUA/UFMT), bem como em informações disponibilizadas pela
sociedade no blog. Assim, ocorrerá uma retroalimentação entre extensão e
pesquisa, formando uma rede virtuosa de informações, que além de
contribuir com a informação e educação, fomentará a tutela da
agrobiodiversidade do araguaia, pois quem conhece, cuida!
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Clínica de Direito Agroambiental da UFMT
FD
Patryck de Araujo Ayala - Docente
O projeto propõe a colaboração entre o grupo de pesquisas Jus-Clima
(UFMT), o programa de mestrado em Direito da UFMT e o Centro de
Pesquisas do Pantanal, por meio de seus pesquisadores que se encontram
vinculados aos vários departamentos da UFMT, tendo-se como objeto,
fortalecer a capacidade do Direito ambiental em apresentar alternativas
para a mitigação e para a adaptação perante os efeitos das mudanças
climáticas globais. A escolha visou favorecer a gestão de problemas de
interesse central para o grupo e para o programa (neste ano, centralizados
na proteção de áreas úmidas e na política estadual de educação ambiental),
sob um modelo de clínica de direito agroambiental, capaz de articular as
ações de ensino, pesquisa e extensão, e e envolver docentes da UFMT,
pesquisadores de outro programa de pós-graduação, e discentes da
graduação e da pós-graduação em uma relação interdisciplinar na
compreensão e na resolução de conflitos socioambientais de grande
relevância.

Titulo:

I Colóquio de Filosofia do Direito da Faculdade de Direito da Universidade
Federal de Mato Grosso

Unidade Geral:
Coordenador:

FD
Alexandre Tavoloni Júnior - Docente

Resumo:

O I Colóquio de Filosofia do Direito da Faculdade de Direito da Universidade
Federal de Mato Grosso tem como proposta trazer à discussão algumas das
problemáticas mais candentes no universo jurídico contemporâneo. Tratase de, sob a perspectiva da filosofia do direito, analisar a crise por que passa
o fenômeno jurídico na atualidade, traçar as principais características do
modelo vigente e, sobretudo, debater as perspectivas de futuro do Direito,
o que, naturalmente, passa por examinar assuntos relevantíssimos, tais
como a emergência dos direitos humanos, a relação entre Direito e Justiça,
o advento de novos sujeitos jurídicos, o cenário do ensino jurídico, a
configuração presente do Estado em face das transformações sociais,
culturais e econômicas, além, é claro, das teorias surgidas, com o intuito de
examinar todas essas questões. O evento tem como meta, ainda, fomentar,
no âmbito da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso,
um espaço livre de discussões e elucubrações entre os próprios docentes e
discentes da casa, muitas vezes impedidos de pensarem para além do
Direito posto ou fora do espaço da sala de aula, nos horários regulares de
classe, promovendo uma necessária abertura do espaço universitário a um
ambiente de diálogo perene, plural e de qualidade. Cite-se, finalmente, que
o colóquio contará com a presença do Professor Titular Aposentado da USP,
Dr. Tercio Sampaio Ferraz Júnior, principal palestrante e debatedor do
evento, além de um dos maiores filósofos do Direito no Brasil, de grande
influência na formação dos alunos da Faculdade de Direito da UFMT.
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Ética: Reflexões sobre a Conduta Pautada na Dignidade e Cidadania
ICHS/CUR
Plínio José Feix - Docente
Nós estamos vivenciando uma crescente crise de valores nas sociedades
marcadamente pós-modernas. Estas se caracterizam pela falta de utopias
coletivas, pelo individualismo exacerbado, pelo avanço da mercantilização
em todas as dimensões sociais, pela privatização da esfera pública, pela
aparência ou simulacro, pela banalização da vida, etc. Trata-se de formas de
funcionamento socioeconômico e políticocultural das sociedades e de
manifestações dos indivíduos que requerem análises e reflexões críticas,
tendo em vista a construção histórica de sociedades pautadas na liberdade,
na pluralidade e no bem estar social e individual de todos. Neste sentido, a
ética continua sendo um campo relevante da Filosofia, assim como uma
referência fundamental, por exemplo, na formação nos níveis da Educação
Básica e Superior. Neste ano será realizada a terceira edição do evento de
extensão Filosofia e Humanidades, tendo a ética como temática de estudo.
Nesta abordagem serão contempladas as principais teorias sobre a ética na
história da Filosofia, assim como a análise de problemas sociais sob o
enfoque ético. Os palestrantes serão professores com formação filosófica
do Campus Universitário de Rondonópolis/UFMT e de escolas públicas do
Ensino Médio. O público-alvo serão os estudantes de graduação e os
professores das escolas estaduais.
O evento de extensão Filosofia e
Humanidades III pretende contribuir com a análise e reflexão acerca da
conduta dos indivíduos na atualidade, promover uma abordagem ética
referente às questões relacionadas ao seu modo de ser e de aparecer,
tendo como perspectiva a defesa de certos valores considerados
fundamentais para dignificar as instituições e relações sociais.
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I Encontro de Saúde da Criança e do Adolescente 'Norma Machado Costa'
ICEN/CUR
Gênesis Vivianne Soares Ferreira - Docente
Trata-se de de evento voltado à temática da atenção à criança e ao
adolescente, que engloba aspectos para a discussão de seus direitos e da
garantia de sua proteção. Nesse contexto, propõe-se fazer uma reflexão e
trocas de experiências dos diferentes dispositivos sociais que visam garantir
o pleno desenvolvimento infanto-juvenil, entre os quais destacamos a
importância de reconhecer o papel da família, da escola, do conselho
tutelar, da promotoria da infância e da juventude, bem como de uma ação
integrada de diferentes áreas do conhecimento: pedagogia, enfermagem e
psicologia. Objetivamos uma discussão ampliada na qual não se restrinja o
espaço acadêmico, mas sim trazer ao diálogo representantes da sociedade e
demais membros da comunidade, para que possamos fomentar uma ação
mais coerente e fidedigna na utilização dos saberes em busca da
transformação da realidade social.

Titulo:

Formação Continuada – Educadores do Programa Educação de Jovens e
Adultos do Campo – Polos: Acorizal, Jangada, Nossa Senhora do
Livramento, Poconé e Santo Antonio do Leverger.
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Coordenador:
Resumo:

IE
Marlene Gonçalves - Docente
O presente projeto é promovido pelo Departamento de Ensino e
Organização Escolar/IE/UFMT e a Secretaria de Estado de Educação que
abrange o período de 10 de janeiro a 30 de agosto de 2014.
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Curso de Responsabilidade Civil
ICHS / CUA
Alessandra Marconatto - Docente
Proporcionar um aprendizado para os acadêmicos do curso de Direito, os
quais, devido a grade curricular, acabam não tendo tempo para realizar um
estudo aprofundado da disciplina.
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Encontro com juristas: carreiras jurídicas e II Desafio Jurídico
ICHS / CUA
Larissa Mascaro Gomes da Silva de Castro - Docente
Trata-se de evento de natureza extensionista que se propõe a realização de
03 atividades extensionistas, a primeira é a debater as carreiras jurídicas
com profissionais da área; a segunda é a de propor desafios aos estudantes
e interessados pelo direitos relativos a argumentação, persuasão e lógica
jurídica; e a terceira relaciona-se com a segunda compreendendo a
realização de uma gincana com atividades desportivas, artes e sociais.
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SIMPÓSIO: HUMANISMO, PSICANÁLISE E JUSTIÇA
FD
Amini Haddad Campos - Docente
OBJETO: SIMPÓSIO INTERDISCIPLINAR OBJETIVO: AMPLIAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL. TEMA: HUMANISMO,
PSICANÁLISE E JUSTIÇA. PÚBLICO: AGENTES DO SISTEMA DE JUSTIÇA,
COLABORADORES e ESTUDIOSOS DO DIREITO. CERTIFICAÇÃO: CURSO DE
EXTENSÃO DURAÇÃO: 08 HORAS/AULA

