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Curso EAD
IL
Andrea Ferraz Fernandez - Docente
Proposta de curso EaD “Promovendo a Diversidade com Ferramentas e
Mídias Digitais” Em consonância com o Edital nº 28 SECAD/MEC, de 23 de
novembro de 2009, esta proposta pretende o desenvolvimento e
disseminação de metodologias educacionais para a inserção dos temas da
diversidade no cotidiano das salas de aula. O objetivo priomordial desse
curso é instruir e treinar os professores da rede pública da educação básica
na utilização de ferramentas e mídias digitais para que possam utilizá-las na
construção de material didático, dentro da temática “Diversidade”.
Debater, explicar e instrumentalizar as pessoas da comunidade à respeito
das ferramentas de comunicação digital é o caminho que vem sendo
traçado por vários pesquisadores e autores da grande área Ciências Socais
Aplicadas, com enfoque em comunicação mediada por redes telemáticas.
Para atender tal carência esse curso tratará de algumas das mais usuais
ferramentas de comunicação da internet, esclarecendo suas funções
principais, formas de utilização e sugestão de como estas ferramentas
podem ser utilizadas para a construção do conhecimento em sala de aula.

Titulo:

Estágio Interdisciplinar de Vivência em Áreas de Assentamentos de
Reforma Agrária.

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

IE
Mírian Toshiko Sewo - Docente
Nascido das experiências acumuladas pela FEAB (Federação dos
Estudantes de Agronomia do Brasil) na década de 80, o Estágio
Interdisciplinar de Vivência tornou-se um espaço consolidado em inúmeras
Universidades do país e vem contribuindo de maneira significativa na
formação de profissionais voltados para a difícil realidade social brasileira.
Além de promover um envolvimento maior das universidades com as suas
regiões de abrangência, rompendo com o academicismo desprovido de
práxis social, o Estágio Interdisciplinar de Vivência proporciona aos
estudantes universitários um contato direto com as comunidades de
assentados e agricultores familiares organizados, vivenciando na prática
seus problemas, suas formas de organização e os desafios por eles
enfrentados.
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Universidade Aberta à Terceira Idade
ICHS/CUR
Adriano da Silva Rozendo - Docente

Resumo:

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.
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1ª Assembléia Popular de Mulheres: Direitos em Debate
IE
Mírian Toshiko Sewo - Docente
Trata-se de um encontro para reflexão acerca da condição e dos direitos das
mulheres, especialmente aquelas oriundas das classes populares,
promovendo a mobilização de lideranças de mulheres do campo e da cidade
com vistas à construção de propostas populares para esse segmento. O
evento é uma realização da UFMT, Consulta Popular/MT, MST, Fórum
Estadual de Direitos Humanos e Rede de Educação Cidadã e os Grupos PET
Conexões de Saberes, com o apoio da Superintendência Estadual de
Políticas Públicas para as Mulheres e da ADUFMAT.
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Mesário Voluntário - Formação de Auxiliares da Justiça Eleitoral - Eleições
2012
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Coordenador:
Resumo:

ICHS / CUA
Larissa Mascaro Gomes da Silva de Castro - Docente
A Ação extensinista foi gerada a partir do Termo de Cooperação que foi
assinado entre o Tribunal Regional Eleitoral e a Universidade Federal do
Mato Grosso em 2010, Termo 003/2010, tornando público a relação dos
alunos da UFMT que participarão de treinamento oferecido pela Justiça
Eleitoral e serão selecionados para auxiliarem nas Eleições Municipais que
serão realizadas em outubro de 2012.
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Curso de Extensão de Direitos Humanos para Conselhos de Defesa da
Pessoa Humana em Mato Grosso
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Resumo:

ICHS
Naldson Ramos da Costa - Docente
O projeto visa contribuir para o fortalecimento da sociedade para ações
democráticas, na dimensão do PNDH 3, eixo norteador I: Integração
democrática entre Estado e sociedade civil como instrumento de
fortalecimento da democracia participativa. O trabalho técnico e político e
instalação e funcionamento dos conselhos atende a demanda social. Os
temas tratados e a própria composição dos conselhos contempla a diretriz
2, do eixo norteador I: Fortalecimento dos Direitos Humanos como
instrumento transversal das políticas públicas e de interação democrática.
Conforme objetivo estratégico do PNDH 3, o projeto qualifica à participação
e ao controle social das políticas públicas em Direitos Humanos.
Fundamental para a cidadania e fortalecimento dos direitos humanos para
atender a diretriz 2 é o diálogo plural que se estabelece na formação, na
constituição paritária entre gestores públicos e diferentes atores sociais e
no funcionamento dos conselhos para o monitoramento dos Direitos
Humanos. A transversalidade se concretiza na elaboração das políticas
públicas a partir das discussões entre os vários e diferentes atores sociais
que tem a sua demanda contemplada e o Estado. Os pressupostos que irão
nortear a realização dessas formações se orientam no binômio: qualificação
e competência, vetores indispensáveis a melhoria dos serviços prestados a
sociedade Diante do exposto ressaltamos que este projeto, em sintonia
com outras ações, contribuirá no processo de transformação da atuação da
atuação dos conselheiros envolvidos no que diz respeito à concepção do seu
papel enquanto defensores e promotores de direitos humanos,
possibilitando formação e atuação com conhecimento e compromisso.
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VI Congresso Internacional de Direito Agroambiental
FD
Patryck de Araujo Ayala - Docente

Resumo:

O projeto propõe a sexta edição de evento jurídico, que será coordenado
pela terceira vez pelo programa de mestrado em Direito Agroambiental
aprovado pela CAPES, cuja primeira turma iniciou suas atividades em março
de 2010, além de ter sua primeira avaliação trienal ao fim do ano de 2012.
O projeto privilegia ação de formação e multiplicação do conhecimento
sobre temas de relevância no âmbito da proteção jurídica da
biodiversidade, que expõem em uma realidade de graves conflitos entre o
desenvolvimento econômico e a necessidade de se proteger a qualidade
dos recursos naturais, contexto privilegiado para influenciar e incentivar o
envolvimento não só dos discentes, como o de toda a comunidade jurídica
local e regional. O evento proporcionará oportunidade relevante para a
troca de experiências e a interação entre pesquisadores e docentes
experientes, vinculados a programas de pós-graduação de excelência no
Brasil e no exterior, contribuindo como uma ação decisiva para assegurar a
continuidade do programa neste momento, e fortalecer sua primeira
avaliação trienal. Convém assinalar que o evento proporciona a divulgação
da produção científica do programa em nível regional e abre a perspectiva
de colaboração e parcerias com pesquisadores experientes que o
frequentam anualmente como palestrantes. Sua realização foi apoiada por
recursos do programa PAEP nos anos de 2010 e 2011 e por meio do apoio, a
interação entre a graduação e as atividades da pós-graduação conseguiram
ser intensificadas pelo crescente interesse daqueles discentes no programa
de iniciação científica voltado para as linhas de pesquisa do programa.

