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Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

TÉCNICAS EM ORATÓRIA
FD
Gabriel PlÁcido de Barros - Técnico Administrativo
A proposta do curso é capacitar as pessoas e desenvolvê-las pessoal e
profissionalmente, fazendo-as ver o seu potencial e importância como
cidadão na nossa sociedade. Essa proposta tem como base a utilização da
boa comunicação organizacional e interpessoal para esse desenvolvimento,
mostrando claramente que oratória, ou seja, a comunicação é muito mais
do que apenas 'soltar palavras pela boca', mas sim um conjunto de
atuações, situações e atitudes extremamente necessárias para nosso
crescimento pessoal e profissional. As pessoas sairão com um ponto de
vista mais claro, objetivo do que seria oratória nos mais diversos aspectos
da vida, tornando-as assim capacitadas para desenvolverem suas funções
quais humanos pertencentes a uma sociedade, bem como profissionais que
atuam em suas respectivas funções.

Titulo:

Identificação e divulgação de fotografias do NDHOC em interface
computacional

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

ICHS/CUR
Laci Maria Araujo Alves - Docente
Este projeto tem como proposta a divulgação do acervo fotográfico do
NDHOC- Núcleo de Documentação Histórica Otávio
Canavarros/ICHS/CUR/UFMT em interface computacional, em parceria com
o curso de Licenciatura em Informática do Campus de Rondonópolis. O
Objetivo é divulgar imagens fotográficas do Campus de Rondonópolis (1976
a 2012) e da cidade de Rondonópolis (1950-2012) como forma de auxiliar os
pesquisadores em suas pesquisas e a incentivar a preservação da memória e
conservação do patrimônio cultural.
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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 atualizado, da sociedade e da ciência no ambiente da
Universidade. Este periódico tem 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 está disponibilizado ao
público nacional e internacional, na forma online.

Titulo:
Unidade Geral:

Conversação em Inglês e Preparação para Instrumental em Inglês
ICBS / CUA

Coordenador:
Resumo:

Marcílio Sampaio dos Santos - Docente
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.
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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 2011, perfazendo um total de 50 livros nas mais
diferentes áreas do conhecimento. O público participante será composto
pelos convidados: servidores técnicos, docentes e discentes de pósgraduação 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 maio de 2012. Em execução desde 2009, neste ano o projeto
expandirá suas ações para o interior do estado de forma a percorrer os 4
campi da UFMT. Além disso, pretende-se seja levado também a 4 escolas da
rede Estadual de Educação, cujas escolas estão em processo de seleção.
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Técnicas de Persuasão e Cobrança
FD
Carlos Teodoro Jose Hugueney Irigaray - Docente
Este projeto faz parte do programa que objetiva a realização de trinta e um
cursos presenciais voltados para a capacitação e desenvolvimento
profissional dos servidores da Secretara de Fazenda do Estado de Mato
Grosso – SEFAZ/MT, no período de novembro de 2011 a novembro de 2012,

previstos no planejamento da instituição. A SEFAZ/MT entende que
promover a qualificação dos seus servidores é uma condição básica para a
melhoria de sua competência profissional. Para atender esse objetivo, está
formalizando contrato com a Universidade Federal de Mato Grosso que
propôs um programa de capacitação eficaz e atualizado, a fim de se obter
resultados efetivos no desempenho dos servidores e de suas unidades de
trabalho. Nesta perspectiva, os cursos foram planejados visando atender à
demanda de desenvolvimento institucional.
Titulo:
Unidade Geral:

Mapeamento de Lideranças Rurais (gatekeeper) no Assentamento Rural
“Serra Verde”
ICET / CUA

Coordenador:
Resumo:

Glauco Vieira de Oliveira - Docente
Este trabalho pretende Conhecer a comunidade e Identificar os tipos de
lideranças existentes no Assentamento Rural “Serra Verde”, Barra do Garças
- MT. Para tanto sera utilizado técnica sociométrica proposta por
MORENO (1962) com adaptações apresentadas por RODRIGUES (1978) para
comunidades rurais. Para identificação dos tipos de líderes, será aplicado
um questionário com quatro questões, correspondendo a quatro
sociogramas ou “redes de comunicação”, abordando aspectos técnicos,
afetivos, internos e externos a comunidade rural. É a primeira etapa de um
diagnóstico para um desenvolvimento rural sustentável local. O
questionário aplicado servirá também para direcionar os trabalhos de
capacitação técnica ministrada pelo SENAR-MT.
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PROCÊ VÊ - UFMT/Sinop 2012
Pró-Reitoria - Campus Sinop
Cíntia Lopes Branco - Técnico Administrativo
O projeto de extensão Prô Cê Vê 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 e um jornal
bimestral, 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, imagem e escrita, integrando todas as
ferramentas possíveis para divulgação de informações e ações culturais e
esportivas.
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Cineclube Roncador
ICHS / CUA
Magno Silvestri - Docente
O Cineclube 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.
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InfoCampus: um projeto de comunicação no Campus Universitário do
Araguaia (Cópia) 16-03-2012
ICHS / CUA
Patrícia Kolling - Docente
Neste terceiro ano de realização, o projeto InfoCampus, visa expandir sua
atuação. Além de dar continuidade a produção de edições do Jornal Info
Campus, que teve seu primeiro e segundo números editados em 2010 e
2011, deseja otimizar seu trabalho, através da divulgação dos textos
produzidos pela equipe do jornal também 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. Lembramos que este
projeto que iniciou com a edição de um jornal impresso (de 12 a 16 páginas,
2mil exemplares por edição), e a partir desse ano expande-se para outras
mídias, visa transmitir a comunidade acadêmica e sociedade em geral,
notícias, entrevistas e reportagens focadas em projeto de pesquisa e
extensão e trabalhos de ensino, destaques discentes e docentes, atividades
desenvolvidas no Campus Universitário do Araguaia da Universidade
Federal do Mato Grosso. O foco do nosso projeto não é o imediatismo do
jornalismo diário, mas a produção de textos com informações aprofundadas
e atemporais (ou seja que não percam a sua atualidade), 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
Agência Júnior de Jornalismo FocAia - Focas do Araguaia (Cópia) 02-032011 (Cópia) 21-03-2012
ICHS / CUA
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 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 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, torna-se 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.
Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Agência Júnior de Comunicação Integrada FocAia - Focas do Araguaia
ICHS / CUA
Alfredo José Lopes Costa - Docente
Criação de projeto de extensão de Agência Júnior de Comunicação
Integrada para desenvolver planejamento estratégico em comunicação
organizacional e atividades de Assessoria de Comunicação incluindo
respectivos produtos e serviços de comunicação. O projeto visa 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.
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ComVivência e ComVivência Online
REITORIA
Maria Santíssima de Lima - Técnico Administrativo
O ComVivência e o ComVivência 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 melhoria no fluxo de informação, promover a valorização e a
qualidade de vida do servidor.
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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:

Jornal da UFMT
REITORIA
Maria Santíssima de Lima - 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:
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Coordenador:
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Programas de Variedades
REITORIA
Sofia Fátima Fontes Amiden - Técnico Administrativo
1 - Interprogramas: 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. 2 - 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.
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Eventos Via Internet: Comunicação e Tecnologia
REITORIA
Jessica da Graça Bastos - Técnico Administrativo
O projeto 'Eventos Via Internet: Comunicação e Tecnologia' visa oferecer o
conteúdo dos congressos, palestras, etc pela internet. Facilitando a
disseminação de informações sobre a UFMT por mais uma rede de
comunicação.
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Jornalismo TVU (Edição TVU, TVU Notícias e Repórter MT)
REITORIA
Sergio Luiz Fernandes - Técnico Administrativo
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.
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Programas de Entrevistas (Assuntando e Ponto de Encontro)
REITORIA
Sergio Luiz Fernandes - Técnico Administrativo
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. 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.
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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'.
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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.

Titulo:
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Informativo (Guia de Fontes e Atualização dos sites SECOMM e TVU)
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.
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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 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:
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Coordenador:
Resumo:

Comunicando com Estudantes
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.
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VOCÊ NO CINEMA: Educação e Diversidade
REITORIA
Celso Luiz Prudente - Docente
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:

Rádio UFMT WEB
REITORIA
Benedito Dielcio Moreira - Docente
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:
Unidade Geral:

Programa de Comunicação Institucional da Universidade Federal de Mato
Grosso 2012
REITORIA

Coordenador:
Resumo:

Benedito Dielcio Moreira - Docente
O Programa de Extensão 'A Comunicação Institucional da Universidade
Federal de Mato Grosso' 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:
Resumo:

Programa UFMT.Ciência
REITORIA
Benedito Dielcio Moreira - Docente
Este projeto refere-se ao ao desenvolvimento, produção e veiculação de
quatro edições da revista UFMT Ciência e de um Programa de TV, intitulado
UFMT.Ciência, e que já faz parte da nova grade de programação da TVU UFMT.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Design - Processos Criativos
REITORIA
Jessica da Graça Bastos - Técnico Administrativo
Instalar uma agência experimental para atender as demandas de criação e
arte das unidades da UFMT e a produção gráfica e publicitária dos veículos
de comunicação coordenados pela Secomm.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

UFMT sem fronteiras
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:

PROLINTICs – Programa de Ensino de Linguagens por meio de novas
tecnologias de informação e comunicação
ICHS/CUR

Unidade Geral:

Coordenador:
Resumo:

Maria Aparecida dos Santos - Docente
Este programa de extensão é constituído a partir de dois eixos: o ensino de
línguas e a educação tecnológica, visando à inclusão digital de professores,
idosos e comunidade em geral. O primeiro eixo já se encontra em
andamento com o Centro de Línguas – CELIG - da UFMT e se liga agora à
educação tecnológica, a fim de facilitar o acesso de pessoas à sociedade
globalizada por meio do uso de novas Tecnologias de Informação e
Comunicação (TICs). Entendemos que o conhecimento de línguas,
especialmente as estrangeiras, e a educação tecnológica é essencial à plena
participação na sociedade contemporânea e que a internet é dotada de
potencial pedagógico que precisa ser utilizado/explorado pelos professores
da educação pública. A universidade, não se isentando dessa
responsabilidade, pretende promover o uso crítico reflexivo das novas TICs,
com o intuito também de elaborar propostas didático-pedagógicas para o
ensino de línguas. Metodologicamente, o Projeto se assenta no paradigma
qualitativo de pesquisa, com enfoque em referencial teórico-metodológico
das sequências didáticas, da Metodologia de projetos, do Case e da
Pesquisa-ação. Desse modo, pretendemos contribuir com a inclusão social
por meio do ensino de línguas materna e estrangeira, o acesso às novas TICs
e a elaboração de materiais didáticos mediados pelas novas tecnologias.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

11a.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.

Titulo:

Instrumentalização para a pesquisa aplicada em comunicação e mídias
digitais
IL
Andrea Ferraz Fernandez - Docente
O Curso oferecido pelo Grupo de Pesquisa MID - 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 caráter científico e/ou de
divulgação científica.

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

