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Teorias da Justiça e Direito Indígena
FD
Antonio Armando Ulian do Lago Albuquerque - Docente
Pretende-se proporcionar aos alunos uma visão zetética sobre a
formação do Estado Nacional contemporâneo e a homogeneização
cultural das diferenças sócio-culturais brasileiras. Para tanto faz-se
necessário apresentar inicialmente a formação do Brasil desde o
'achamento' e a política exploratória etnocida levada a efeito contra a
população indígena, demonstrando, ao mesmo tempo, a construção do
País a partir e desde a cultura indígena. As Teorias da Justiça e suas
relações com as Teorias Multiculturais tornam-se importantes
instrumentos de projeção para a satisfação do Direito Indígena e a
conquista de uma autonomia dos povos indígenas brasileiros. As
reflexões acerca das atividades de extensão sobre o Direito Indígena
procurará estabelecer o marco político-jurídico do dualismo jurídico sem,
contudo, distanciar-se dos referenciais monistas atientes aos interesses
dos povos diferenciados indígenas. O curso se valerá de interpretação de
filmes, documentários, textos, dinâmicas de grupo, aulas expositivasdialogadas, narrativas antropológicas-jurídicas dos povos indígenas
diferenciados. Como resultado espera-se a produção de material
bibliográfico coletivo a ser oportunizado para os povos indígenas.
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A inserção do idoso no contexto sócio-politico e econômico brasileiro
ICHS/CUR
Ney Iared Reynaldo - Docente
Dando continuidade ao Programa Universidade Aberta à Terceira, será
desenvolvido o módulo IV 'A Inserção do idoso no contexto sócio-político
e econômico brasileiro'. Seu objetivo oportunizará a participação em
atividades culturais, educacionais, físicas e de lazer a pessoas da terceira
idade. Este módulo será composto por cursos, oficinas de artesanato,
culinária, dentre outros, além de palestras educativas voltadas para a
conscientização e exercício da cidadania.
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III SEREX - Seminário de Extensão Universitária da Região Centro-Oeste
PROCEV
Dorit Kolling - Docente
O III SEREX - Seminário de Extensão Científica Universitária da Região
Centro-Oeste ocorrerá nos dias 28 a 30 de abril, visando abrir espaços
para atividades integradas entre grupos de áreas distintas do
conhecimento, na perspectiva de estimular, ampliar e aprofundar o
debate sobre a extensão universitária. A temática escolhida para o
evento será EXTENSÃO, CONHECIMENTO E DIREITOS HUMANOS,
discussão emergente e repleta de demanda para as Universidades, que
concebem a extensão como parte decisiva do compromisso com a
sociedade e a proposição de ações que ampliem o acesso a direitos
sociais, a justiça social e cidadania.
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Comitê de Defesa da Criança Hospitalizada
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FAEN
Rosa Lucia Rocha Ribeiro - Docente
Comitê de Defesa da Criança Hospitalizada - é uma iniciativa que tem
como finalidade a promoção dos direitos da criança e do adolescente
hospitalizados em Cuiabá. Conta com a participação de representantes
dos usuários dos serviços de saúde, docentes, estudantes e profissionais
das áreas de saúde, educação e direito. O Comitê já está constituido
desde 2007 com o apoio da Promotoria da Infância e da Juventude de
Cuiabá. Iniciou suas ações no HUJM naquele ano e, em 2009, retomamos
as suas ações com a organização de uma mesa redonda sobre a
Violência à criança realizada no primeiro semestre de 2009. Em 2010,
pretendemos retomar as reuniões periódicas com a comunidade,
usuários e profissionais de saúde.
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Treinamento Mesário Voluntário - Formação de Auxiliares da Justiça
Eleitoral
ICHS / CUA
Larissa Mascaro Gomes da Silva de Castro - Docente
A Ação extensinista foi gerada a partir do Termo de Cooperação que será
assinado entre o Tribunal Regional Eleitoral e a Universidade Federal do
Mato Grosso, tornando público a relação dos alunos da UFMT que
participarão de treinamento pela Justiça Eleitoral e serão selecionados
para auxiliarem nas Eleições Presidenciais e Estaduais que serão
realizadas em outubro de 2010 tanto em primeiro turno como em
segundo turno, se houver.
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CURSO DE EXTENSÃO EM DIREITO ELEITORAL
FD
Vera Lucia Marques Leite - Docente
Trata-se de Curso de Extensão a ser ofertado, no âmbito da Faculdade de
Direito, sendo considerado uma atividade complementar ao currículo do
Aluno. Visa estimular o conhecimento cientifico sobre as formas de
participação Popular, enquanto processo democrático, mais
especificamente sobre o Processo Eleitoral, haja visto, a aproximação das
eleições no Brasil.
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Conversas de Quinta
FD
Vera Lucia Marques Leite - Docente
• O PROGRAMA COLOQUIOS: 'CONVERSAS DE QUINTA' tem por
finalidade proporcionar aos participantes debates sobre temas
contemporâneos do Direito. • Visa estimular a pesquisa acadêmica no
âmbito do Curso de Direito, por meio da criação espontânea de grupos,
que certamente se aproximarão nos Colóquios. • Promover o debate
entre as diferentes instancias de atuação jurídica: alunado, magistério,
advocátil e judicial; • Aproximar a Faculdade de Direito da UFMT da
sociedade da jurídica de Mato Grosso.
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X Semana de Filosofia 'Poder, Representação e Democracia'
ICHS
Ari Ricardo Tank Brito - Docente
A X Semana de Filosofia tem por motivo dar continuidade às ações de
extensão do Depto de Filosofia do ICHS, UFMT, possibilitando à toda
comunidade universitária e geral acompanhar e participar de exposições
e debates de temas emergentes da Filosofia a a partir de reflexões
acadêmicas sobre as temáticas propostas. As discussões terão como
facilitadores os docentes e discentes inscritos no evento.
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Curso sobre Lei de Introdução ao Código Civil e Hermenêutica Jurídica
ICHS / CUA
Larissa Mascaro Gomes da Silva de Castro - Docente
Trata-se de Curso de Extensão sobre a Lei de Introduçao ao Código Civil Decreto-Lei nº 4.657 de 04 de setembro de 1942) que é anexa ao Código
Civil, porém autônoma dele. Em razão de referida legislção ter aplicação
universal, ou seja, em todos os ramos do Direito, faz-se de suma
importância seu estudo mais aprofundado, pois a temática desta norma
disciplina as normas jurídicas em geral, determinando o modo de
aplicação das leis, o tempo e o espaço. Trata-se de verdadeiro Código de
Normas. Em razão de referida legislação orientar a própria norma
jurídica, necessária compreensão sobre hermenêutica Jurídica e distinção
entre interpretação geral e a ciência e arte da interpretação da liguagem
proposta pela hermenêutica Jurídica. Assim, o curso tem a proposta de
estudar e analisar a Lei de Introdução ao Código Civil em suas minúcias e
a distinção e aplicação da Hermenêutica no Direito.
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Direitos Indígenas, Interculturalidade e Globalização
FD
Carlos Teodoro Jose Hugueney Irigaray - Docente
Trata-se de curso de extensão visando integrar alunos da graduação e
pós-graduação na discussão dos direitos indígenas, visando discutir
aspectos associados à concretização desses direitos e da relação
intercultural existente, sobretudo no contexto da globalização.
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Estudos avançados de Direito ambiental comparado
FD
Patryck de Araujo Ayala - Docente

Resumo:

A ação propõe curso de curta duração, ministrado pelo prof. Dr. Jesus
Jordano Fraga, catedrático da Universidade de Sevilla, no qual investigará
ao longo de três dias, os seguintes temas, selecionados em razão de sua
importância no desenvolvimento do Direito ambiental contemporâneo:
a) O direito ao meio ambiente adequado; b) A responsabilidade pelos
danos ambientais; c) O futuro do direito ambiental: as energias
renováveis. Propondo a exposição das experiências espanhola e
comunitária, a ação visa contribiur para uma reflexão que colabore para
o aperfeiçoamento da experiência jurídica nacional, para a consolidação
do programa de mestrado em Direito agroambiental, recém iniciado, e
para o aperfeiçoamento da capacidade de julgamento, avaliação e
decisão dos membros de todos os sujetios responsáveis pela aplicação do
Direito ambiental envolvidos e atingidos pelo curso.

