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Coordenador:
Título:

Benedito Dielcio Moreira - Docente
Comunicação, Infância e Juventude

Unidade Geral:
Resumo:

IL – Instituto de Linguagens
O Programa de Extensão Núcleo de Estudos Comunicação, 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.

Coordenador:
Título:

Vera Lucia Leite Lopes - Docente
Rádio Corredor - laboratório de áudio

Unidade Geral:
Resumo:

IL – Instituto de Linguagens
Dar ao aluno do curso de Comunicação Social uma oportunidade de
colocar em prática, toda teoria aprendido em sala de aula; de criar
programas radiofônicos, edições e sonorização. Também temos como
objetivo, ensinar o manuseio do equipamentos com novas tecnologias,
utilizados pelo rádio-veículo.

Coordenador:
Título:

Aclyse de Mattos - Docente
Fazer Poesia - Construir História

Unidade Geral:
Resumo:

IL – Instituto de Linguagens
Incentivar a produção da escrita e leitura de poesia entre crianças e
adolescentes, com o objetivo de ampliar o espectro de capacidades
significativas dos mesmos, as possibilidades lingüísticas e de inserção social
e cultural, além de contribuir para o auto-conhecimento e a troca de
valores e percepções de mundo.

Coordenador:
Título:
Unidade Geral:

Mariangela Sólla López - Docente
Produção e Edição do Jornal Neco
IL – Instituto de Linguagens

Resumo:

O programa de extensão Comunicação, Infância e Juventude é uma
proposta do Núcleo de Estudos da Comunicação, Infância e Juventude
(NECOIJ), criado em outubro de 2007 com o objetivo de contribuir com o
debate nacional sobre as condições da Infância e da Juventude no Brasil,
em especial o tratamento que a esses públicos é dado pelo sistema
mediático e os vínculos que as crianças e jovens estabelecem com as
emissoras de televisão, com as emissoras de rádio, com revistas, com
jornais e com a Internet. Este projeto visa o a produção e edição de um
jornal com circulação bimestral, formato tablóide, cujo conteúdo vai levar
aos leitores a discussão nesta área

Coordenador:

Naine Terena de Jesus -

Título:
Unidade Geral:

Porque Sim não é Resposta
IL – Instituto de Linguagens

Resumo:

Produzir programas radiofônicos com crianças de 7 a 10 anos e com os
seus responsáveis. A partir da temática 'Porque Sim não é resposta', a ideia
é ouvir as crianças sobre as questões que os adultos decidem, mas não
explicam.

Coordenador:
Título:
Unidade Geral:

Javier Eduardo López Diaz - Docente
Design para Jovens
IL – Instituto de Linguagens

Resumo:

A proposta deste projeto é discutir com os jovens as formas visuais, sua
importância na vida contemporânea, discutir o design e como os jovens
podem produzir objetos a partir de sucatas facilmente encontradas.

Coordenador:
Título:
Unidade Geral:

Janaina Cristina Marques Capobianco - Docente
Portal Comunicação, Infância e Juventude
IL – Instituto de Linguagens

Resumo:

A criação do portal Comunicação, Infância e Juventude é de fundamental
relevância para a divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelo programa
de extensão, na publicação das produções acadêmicas, no contato com a
comunidade acadêmica e com a sociedade em geral. Com a interação e
integração proporcionada pelo portal, espera-se uma comunicação
eficiente, que contribuirá para a produção do conhecimento e proposição
de novas ações sociais. O meio online permitirá, ainda, o registro da
história e da produção do Programa, no arquivamento de sua memória.

Coordenador:
Título:

Janaina Cristina Marques Capobianco - Docente
JorOnline: jornal laboratório digital dos alunos de comunicação social da
UFMT
IL – Instituto de Linguagens

Unidade Geral:
Resumo:

Desenvolver um site de notícias como forma de articular a teoria
trabalhada na disciplina de Jornalismo Online à prática da produção de
textos jornalísticos para esta nova mídia. Deste modo, após a conclusão da
parte teórica da disciplina, os alunos passam a vivenciar todas as etapas do
fazer jornalístico para a internet, além de exercer todas as funções do
processo de produção como repórter, editor, diretor de redação, etc

Coordenador:
Título:
Unidade Geral:

Eloísa de Oliveira Lima - Docente
Produção do Texto Acadêmico: estrutura e normas
IUNIAraguaia

Resumo:

A ação proposta visa a oferecer subsídios teóricos e práticos que permitam
aos cursistas aperfeiçoar a produção de textos acadêmicos, compreender
os métodos e técnicas de pesquisa, apreender os princípios normativos e

aplicá-los à produção do texto científico.

Coordenador:
Título:
Unidade Geral:

Marly Augusta Lopes de Magalhaes - Docente
COMPARAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LÍNGUAS PORTUGUESA/XAVANTE.
IUNIAraguaia

Resumo:

O projeto busca estimular questionamentos necessários e recentes sobre
os processos de inclusão do aluno indígena nas escolas públicas urbanas.
Como vivem esses alunos? Como são vistos pela comunidade não índia? O
professor não índio está preparado para entender a cultura e o modo de
vida dos alunos indígenas? Muitos desses questionamentos ainda
aguardam respostas satisfatórias e definitivas por parte da sociedade
envolvente. Esse curso funcionará como eixo motivador e esclarecedor
dessas questões que de alguma forma, ainda permanecem obscuras. Não
se trata de promover “mais um”entre tantos cursos, mas de oportunizar
debates sobre a aprendizagem da L2, tema relacionado com as práticas de
ensino em escolas urbanas, e que não têm recebido a merecida atenção,
tanto nas “semanas pedagógicas” como em debates e estudos por não
reunir pessoas com experiências suficientes na área, ou muitas vezes, por
se tratar de assunto muito complexo e muito amplo, não conseguem
aprofundar nas questões cruciais relacionadas às línguas indígenas.

Coordenador:
Título:
Unidade Geral:

Maraisa Magalhães Arsénio - Docente
Língua Portuguesa Instrumental
ICHS/CUR

Resumo:

Ajudar os técnicos administrativos a elaborar correspondência e redação
técnica, que são usadas em seu cotidiano.

Coordenador:
Título:
Unidade Geral:

Maria Angelica dos Santos Spinelli - Docente
Comunicação Social e Educação Popular de Jovens:um desafio para o SUS
ISC

Resumo:

Um estudo exploratorio que visa apreender a concepção e percepção de
saude/doença/cuidado veiculadas pelos profissionais dos serviços e
aqueles apreendidos pelas comunidade, ( diferentes segmentos: hoemens,
mulheres e jovens) pode se construir em um importante momento de
interação entre saberes, contribuindo para maior integração e vinculo
entre profissionais de saude e comunidade

Coordenador:
Título:
Unidade Geral:

Cacildo Paulino de Souza - Docente
Estratégias de leitura em Língua Instrumental
IUNIAraguaia

Resumo:

O presente projeto pretende preparar, com o estudo das estratégias
contextuais (skimming, scanning, typographic al clues, context, etc) e
lingüísticas (cognatos, verbs, affixes, nominal groups, etc...) da língua
inglesa, participantes interessados em se submeter às provas de
proficiencia em língua inglesa em programas de mestrado e doutorado, ou
mesmo a estudantes a candidatos a vestibulares.

Coordenador:
Título:
Unidade Geral:

Benedito Dielcio Moreira - Docente
O Olhar dos Jovens e das Crianças sobre o Contemporâneo
IL – Instituto de Linguagens

Resumo:

Produzir vídeos a partir de depoimentos de crianças e jovens sobre o
entendimento que eles têm sobre o contemporâneo.

Coordenador:
Título:
Unidade Geral:

José Afonso Botura Portocarrero - Docente
Comunicação visual para o campus da UFMT em Cuiabá
FAET

Resumo:

Projeto de revisão e adequação do sistema de comunicação visual
existente no campus da UFMT, em Cuiabá. As placas indicativas estão
defasadas o que causa dificuldades de informação ao público usuário do
campus, especialmente aos visitantes e frequentadores dos equipamentos
de uso comunitário como o teatro, parque zoológico, hospital veterinário,
áreas de esportes e lazer, pistas de caminhadas e outros.

Coordenador:
Título:
Unidade Geral:

Maria Santíssima de Lima - Técnico Administrativo
Guia de Fontes
REITORIA

Resumo:

O presente projeto consiste no levantamento de dados sobre
pesquisadores e extensionistas e suas respectivas áreas de atuação para a
composição de um catálogo organizado em um programa que ficará
disponível no Portal da UFMT, como 'Guia de Fontes' de informação para
jornalistas e pesquisadores.

Coordenador:
Título:
Unidade Geral:

Moacir Francisco de Santana Barros - Docente
7a.MOSTRA NACIONAL DE VIDEO UNIVERSITÁRIO
CULTURA

Resumo:

A Mostra Nacional de Video Universitário em Mato Grosso visa a exibiçao e
divulgaçao da produçao audiovisual brasileira oriunda das universidades
públicas e privadas, bem como a divulgaçao das produçoes independentes.
O evento é uma oportunidade de conhecer as diferentes visoes sobre a
cultura e a sociedade brasileira de jovens realizadores, proporcionando
tambem um ambiente para discussáo sobre o audiovisual brasileiro.

Coordenador:
Título:

Alexandre Magno de Melo Faria - Docente
Interfaces Dinâmicas do Conhecimento: fortalecimento e difusão da
produção acadêmica publicada pela Faculdade de Economia da UFMT
FAeCC

Unidade Geral:
Resumo:

Busca fortalecer a divulgação da produção científica da Faculdade de
Economia da UFMT, ampliando tanto o espaço de interface com ambientes
acadêmicos forâneos quanto atrair a produção acadêmica brasileira e
internacional de excelência na área de Ciências Sociais. A qualificação
Qualis/Capes atual da RES é de abrangência LOCAL com conceito C. O
objetivo ao final de dois exercícios acadêmicos é expandir a abrangência
para NACIONAL e elevar o conceito para B. Um dos grandes entraves é a

reduzida capacidade de penetração da RES em circuitos acadêmicos
nacionais, pois a revista não está indexada em nenhuma ferramenta de
busca de artigos científicos. Disponibilizar a produção desde 1999 e manter
atualizada a homepage é o passo inicial para difundir a RES no circuito
acadêmico nacional.
Coordenador:
Título:
Unidade Geral:

Cecilia Arlene Moraes - Docente
I FORUM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
FAeCC

Resumo:

Encontro de docentes e discentes do curso de Administração, para
enfatisar o Empreendedorismo e Inovação Tecnológica, em comemoração
do Dia do Administrador.

Coordenador:
Título:
Unidade Geral:
Resumo:

Bárbara de Aguiar Fontes - Docente
Produção do Programa Televisivo 'Aventurando'
IL – Instituto de Linguagens
O presente projeto de extensão propõe a produção e realização de quatro
(4) edições do programa televisivo intitulado 'Aventurando', de categoria
Entretenimento, do gênero Turismo de Aventura e no seguinte formato:
matérias externas, gravado, sendo que cada edição terá um convidado
esportista que apresentará o programa. Todas as etapas do programa
que são realizadas pelos alunos do curso de comunicação social,
habilitação Rádio e TV:
A Pré-produção será feita pelos alunos da
disciplina de Organização de Produção (5º semestre);
A Produção
(Direção do Programa) será feita pelos alunos da disciplina de Direção de
Programas (6º semestre); A Pós-Produção será feita pelos alunos da
disciplina da disciplina Produção de Imagens e Sons Digitais (7º semestre).
A Coordenação do projeto será feita pela professora Bárbara Fontes, que
ministra as disciplinas acima citadas.
O programa televisivo terá seis
edições com duração de cinco minutos e será veiculado pela TV
Universidade.

Coordenador:
Título:
Unidade Geral:

Glauco Vieira de Oliveira - Docente
Conhecendo o potencial das frutas do Cerrado
IUNIAraguaia

Resumo:

Este trabalho tem como objetivo complementar as atividades de
distribuição de mudas, já exercidas pelo Instituto Araguaia Verde, através
de palestras informativas sobre as alternativas de rendas com o uso
sustentável do cerrado nativo, focalizando o agroextrativismo de espécies
frutíferas.

