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Aimagem que vale palavras. 
Imagens que revelam uma di-
nâmica. Imagens que apon-

tam para a sociedade em pleno exer-
cício da cidadania dentro e fora do 
contexto físico universitário. Assim, 
percorrendo a linguagem fotográfica, 
analisando os temas, torna-se possí-
vel enxergar o quanto é proativa a co-
munidade acadêmica da UFMS. As fo-
tografias mostram ações e provocam 
reflexões, como esta da agência foto-
gráfica, intitulada “desesperar”, cujas 
luzes e sombras numa peça de teatro, 
convidam ao ato de pensar e depois 
agir, elementos fundamentais da cons-
trução extensionista no câmpus. 

Da mesma forma, fotos revelam 
ações práticas que muito se distanciam 
das propostas burocráticas, expostas 
em papeis timbrados. Assumem a tô-
nica de novas frentes para a produção 
de conhecimento. Vemos isto na ges-
tão de cooperados em cooperativa de 
reciclagem, no cursinho para acesso de 
vestibulandos a cursos de graduação 
da Universidade, nas ações para o ano 
da melhor idade, nos trabalhos profis-
sionais da agência fotográfica da UFMS 
aberta à sociedade, na arte da dança 
contemporânea e do ballet clássico, na 
questão primordial dos professores indí-
genas que recebem curso de formação, 
no atendimento a idosos com doenças 
de Alzheimer e Parkinson, na efetiva-
ção de um plano de treinamentos para 
empreendedores,  que entre outros te-
mas, agora assumem o sumário dessa 
segunda edição da Revista Eletrônica de 
Extensão – Sinapse, UFMS e Sociedade, 
que trazemos a público. 

A  sociedade corresponde nos diver-
sos rincões e quadrantes do Estado onde 
se insere a Universidade Federal. 

É uma resposta a demandas à quais 
não podemos nos eximir, nem deixar de 
mostrar a cara, já que estas são voca-
ções para as quais a instituição foi cria-
da. E, especificamente neste segundo 
número, a edição traz à tona, mais uma 
vez, um fervilhar de corações e mentes 
em torno da produção do conhecimen-
to e da inclusão da cidadania enquanto 
prioridade educacional. 

A cada matéria, vemos que a ins-
tituição está sintonizada com seu pú-
blico, com suas diversas comunidades, 
buscando pontos de equilíbrio e de es-
tímulo ao bem viver.  

As imagens falam por si, como vere-
mos nas páginas seguintes. E a lingua-
gem dessa imagética só nos estimula a 
continuar nossa jornada nesse rumo, 
que acreditamos, ser o rumo mais apro-
priado para uma universidade que se 
propõe aberta. 

Boa leitura a todos. 

Rubens Aquino
Editor da Revista Sinapse
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A jovem Luzia da Costa, pessoa 
otimista, sorridente e incenti-
vadora de seus companheiros 

de atividade, expõe suas idéias sobre 
como vê o papel da Universidade Fede-
ral de Mato Grosso do Sul no que se re-
fere à interação com a sociedade. Essa 
entrevista revela uma visão de fora dos 

muros acadêmicos para o fazer universi-
tário. Deixa claro que a função institu-
cional não se circunscreve nem se limita 
a conceitos, mas a resultados práticos. 
Sua participação no projeto de extensão 
Cooperativa de Reciclagem de Paranaíba 
é um dos exemplos que nesta edição, a 
Revista Sinapse destaca como ação pro-
missora na região. 

Sinapse - Trabalhar com reciclagem 
exige muitos esforços e organização. 
Como foi sua trajetória nesse projeto?

Luzia   -  Realmente não é uma tarefa 
fácil de se executar. É preciso ter co-
nhecimentos, visão, cautela e paciência. 
Valores que eu não possuía no princípio 

de tudo, quando criamos a COOREPA. 
Naquele tempo eu era cooperada, inte-
ressada nas atividades, mas sem infor-
mação alguma que pudesse se construir 
em mim como sendo aquele, um projeto 
sólido. Começamos por começar. E sin-
ceramente não sei até onde teríamos ido 
se assim continuasse. 

Sinapse – O que aconteceu então?

Luzia – Conhecemos o projeto da UFMS, 
Campus de Paranaíba, e foi quando tudo 
começou a mudar. Incentivos, esclareci-
mentos, ajudas importantíssimas e prin-
cipalmente, apoios, começaram a ser 
ministradas a nós pelo projeto do pro-
fessor Geraldino. O que era uma simples 
cooperativa, de repente, pegou corpo, 
foi se solidificando como algo viável eco-
nomicamente. Entre incentivos e cur-
sos, oficinas, palestras e treinamentos, 
eu peguei o jeito para a organização e 
acabei me tornando presidente. Uma 
jornada, eu diria, toda construída sobre 
muitos esforços e trabalhos. 
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“A Universidade me ensinou a ser uma líder”
Por Rubens Aquino

Luzia Sandra Nogueira da Costa - 35 anos
Presidente da COOREPA
(Cooperativa de Reciclagem de Paranaíba)

“ “Hoje não temos mais vendas 
nos olhos. Com o pessoal 
da Universidade Federal 

aprendi a administrar e a me 
relacionar com as pessoas.
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Sinapse – Desanimou em algum momen-
to?

Luzia – Sim, algumas vezes achei que 
não daria certo. Eram enormes os obs-
táculos. Mas, com novas informações e 
procedimentos, fomos vencendo uma a 
uma. Mas digo uma coisa, hoje: o princi-
pal instrumento para irmos adiante foi a 
conscientização.  Não se trata somente 
de reciclar. Reciclar o que e para quê? 
Não, mesmo. É mais que isso: as oportu-
nidades financeiras para cada um,  que 
isso representa num mundo em cons-
tante transformações e que vê na sus-
tentabilidade uma das soluções não so-
mente ambientais, mas econômicas. No 
escritório da COOREPA sempre fui ativa. 
Sou daquelas que saio para a rua, pego 
no batente junto com o pessoal, fico na 
quadra fazendo o controle de produção. 
Assim, no papel de presidente hoje, acu-
mulo funções de diretora financeira e di-
retora administrativa. Não dá para você 
escolher. Tem que fazer de tudo, com a 
mesma dedicação e qualidade. 

Sinapse – E que papel desempenhou a 
Universidade, nesse crescimento?

Luzia – Fundamental, eu diria. Hoje pos-
so olhar para trás e ver: a UFMS me en-
sinou a ser líder. A instituição, através 
do professor e alunos, me concedeu ins-
trumentos necessários para eu assumir a 
liderança com bom senso, com clareza, 
com tranquilidade para agir. E, se antes 
as coisas não eram claras. Eram obscuras, 
até, a Universidade me ensinou a convi-
ver com as pessoas, a administrar situa-
ções e bens, a usar a psicologia para agir 

dentro do grupo de cooperados. Afirmo 
com segurança: o professor Geraldino ti-
rou as vendas de nossos olhos, clareando 
todas as possibilidades positivas de cres-
cimento e por isso estamos crescendo. 
Todo cooperado, atualmente, enxerga e 
tem consciência da importância de seu 
papel na entidade e na sociedade. Esse 
é o passo essencial para nossa melhoria, 
nossa evolução. 

Sinapse – Em sua opinião, haveria ou-
tro caminho a ser trilhado?

Luzia – Decididamente, não. Sem a aber-
tura da Universidade, sem sua partici-
pação efetiva, este projeto não teria as 
dimensões que tem hoje. Esse caminho 
foi o do carinho. Todos os integrantes 
da instituição se envolvem com amiza-
de, com zelo, com calma, para nos en-
sinar. Agora estamos prontos para seguir 
em frente, em busca de novos parcei-
ros. Assim com certeza conseguiremos 
adesões. E pensar que quase fechamos 
a cooperativa em 2010. Reativamos com 
muita dificuldade em 2011 e aqui esta-
mos, fortes, pensando positivo. 

“ “A UFMS se tornou 
minha segunda família. 

Mudou minha vida, 
completamente.
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Agência Fotográfica 
promove integração 
texto-imagem 
no câmpus

Peça de teatro fotografada 
e armazenada na Agência 

Fotográfica da UFMS

Foto: Julia Paz
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Possibilitar a divulgação, em fo-
tografias, de atividades das co-
munidades interna e externa à 

UFMS e assim, promover a integração En-
sino-Pesquisa-Extensão através de ações 
práticas de coberturas fotográficas jor-
nalísticas colocam as propostas da Agên-
cia Fotográfica da UFMS na vanguarda da 
interação texto-imagem, no âmbito do  
curso de Jornalismo, sob a coordenação 
do professor mestre Silvio Pereira. 

Alunos e comunidade interagem num 
processo muito além da produção de fotos 
de qualidade para revitalizar a comunica-
ção acadêmica, segundo as linhas mestras 
do projeto de Agência Fotográfica - AF. 
Os participantes, tanto da área acadê-
mica como da comunidade, colocam em 
baila, através do registro de fotografias, 
reflexões  sobre temas contemporâneos 
como o direito autoral, o uso de softwa-
res livres, a integração texto-imagem e 
o uso de fotos nas novas mídias. Nesse 
aspecto, o projeto permite que a comu-
nidade campo-grandense possa conhecer 
melhor atividades pouco divulgadas pe-
las mídias. 

Além disso, visa a formação de profes-
sores de escolas do ensino fundamental e 
nível médio para o uso de imagens foto- 

Imagens que podem 
ser utilizadas por 

entidades e instituições, 
sem fins lucrativos

Foto: Julia Paz
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gráficas no processo de ensino-apren-
dizagem. A fotografia passa a ocupar 
o centro das atenções, a partir das 

atividades desenvolvidas pelo coorde-
nador e acadêmicos, no que se refere ao 

registro de fatos, eventos, pessoas, perso-
nagens, arte, cultura e co-
municação. 

Enquanto espaço de 
produção, a AF coleta e ar-

mazena imagens fotográficas 
que ficam disponíveis para livre 

utilização por instituições, sem 
fins lucrativos, grupos culturais e 

projetos de pesquisa e extensão da 
UFMS que requeiram esses recursos 
imagéticos (espetáculos, eventos, 
registro de pesquisas, etc.). Discen-

tes do curso selecionam temas, sepa-
ram as pautas, efetivam trabalhos de 
coberturas fotográficas, depois sele-

cionam, catalogam e editam as foto-
grafias obtidas, antes de disponibilizá-

-las no novo veículo.
Se considerado o fator educa-

ção, a produção da AF servirá para 
tutoriais sobre o uso de softwares 

livres para edição de fotografias, dis-
ponibilizados no site do labora-

tório de fotojornalismo (em 

construção no endereço www.fotojornalis-
mo.ufms.br).

“Podemos citar como exemplo a cober-
tura que fizemos do Festival do Teatro Brasi-
leiro - FTB. As fotos que ilustram essa edição 
da revista Sinapse são do FTB. Como esta-
mos na fase inicial de atividades, a parte 
mais difícil da agência tem sido obter es-
paços para fotografar. O projeto não é co-
nhecido ainda e por isso os pedidos de co-
bertura fotográfica são escassos. Festivais 
como o Festcamp, o FUC, o Músicas & Sons 
já são do acervo. Sem bolsistas, e contando 
só com voluntários, precisamos ter fôlego 
para implementar os trabalhos. Pois já te-
mos milhares de fotos produzidas e que pre-
cisam de edição”, informa o coordenador, 
referindo-se ao atendimento às principais 
demandas da agência que além de fotogra-
far, irá publicar parte do material capta-
do, na web, explicitando à comunidade as 
propostas de atuação. “Um último viés do 
projeto diz respeito à discussão sobre foto-
grafia; para isso criamos o Cineclube Câma-
ra Escura, que consiste na exibição de um 
filme ligado à temática fotográfica seguido 
de debate. No mesmo espaço iremos sem-
pre apresentar uma exposição fotográfica,” 
conclui o professor.



Os fotógrafos atuantes da 
agência são alunos do curso 
de Jornalismo, voluntários

Foto: Aline Gois
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Universidade da Melhor Idade 

Uma das atividades do 
projeto, o Coral da UMI, 

composto por idosos 
realiza apresentação

integra e inclui ações em Três Lagoas
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Acompanhar e assistir ao processo 
de envelhecimento da população 
brasileira, que registra ritmo ace-

lerado, é um desafio para as políticas públi-
cas além de ser, também, fonte de produção 
de conhecimento para a Universidade. Se por 
um lado, as projeções demográficas apontam 
para o ano de 2025, com o Brasil com a sexta 
maior população de idosos do mundo, por ou-

tro, este crescimento quantitativo requer 
ações públicas imediatas, segundo profis-
sionais que atuam na área para assegurar 
aos idosos direitos de proteção e participa-
ção social. 

Atento a essa problemática, o curso de Di-
reito da Universidade Federal de Mato Gros-
so do Sul, campus de Três Lagoas, elaborou 
o projeto de extensão que vem funcionan-

do pelo segundo ano letivo denominado UMI 
(Universidade da Melhor Idade), que integra, 
interage e estimula essa faixa da população, 
a atividades multidisciplinares coordenadas 
por acadêmicos e professores, no município. 

O projeto abre a instituição para novos 
cursos, oficinas, atividades curriculares e 
extracurriculares, de forma planejada, no 
sentido de que possam alcançar a longevi- 

Coordenadora e  equipe de 
realização do projeto
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dade com qualidade de vida 
e saúde.

A metodologia pedagógi-
ca adotada neste projeto é a 
montessoriana parte do prin-
cípio da experiência concre-
ta e da observação. Os alunos 
utilizam seu conhecimento 
pessoal para a abstração e, 
assimilação de novos concei-
tos. O resultado é considerado 
surpreendente e as avaliações 
são positivas diante do quadro 
em que dezenas de pessoas, 
entre jovens e idosos, passam 
a interagir com todos os cur-
sos do câmpus.

As áreas são divididas em 
módulos enfocando diversos 
assuntos do interesse do idoso. 
O curso tem prazo de duração 
de um ano, com aulas regula-
res duas vezes por semana de 
4 horas para os alunos matri-
culados. Oferecem ainda para 
as pessoas da terceira idade 
vinte cursos extracurriculares 
(informática, gramática, lín-
gua estrangeira, oficinas arte-
sanais e teatral) que são de-

senvolvidos durante a semana.
 “Posso concluir que atra-

vés dos resultados obtidos no 
primeiro ano da UMI são sur-
preendentes concluíram o cur-
so 60 idosos. Foi publicado o 
livro da UMI e vem sendo ela-
borado o segundo livro da UMI 
(material de apoio didático)”, 
informa a professora Vanessa 
Cristina Ferreira da Palma. 

Considerando as dimen-
sões da região do bolsão, na 
perspectiva das repercussões 
do projeto junto à sociedade, 
na avaliação da coordenado-
ra, bem como de professores e 
acadêmicos envolvidos direta 
e indiretamente com as ações 
constam de um impacto social 
de consideráveis benefícios. 
Registram, de forma otimista, 
as transformações na vida dos 
idosos dos municípios envolvi-
dos. Isto se evidencia tanto na 
busca de melhor qualidade de 
vida e de supressão das desi-
gualdades como na supressão 
de preconceitos sobre a ter-
ceira idade.


Sala de aula: oficinas, 

atividades curriculares, 
cursos sempre concorridos
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Formação de professores indígenas 

Alunos indígenas realizam 
atividades curriculares 
nas oficinas do curso 

realizadas pelo projeto

da Aldeia Cachoeirinha
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A té muito recentemente, a maio-
ria das escolas indígenas do país 
estava fora dos sistemas de ensi-

no ou inseridas neles como escolas rurais 
ou salas-extensão de escolas não indíge-
nas. Calendários, programas curriculares, 
sistemas de avaliação, materiais didáticos 
elaborados para as escolas regulares do 
sistema eram levados às escolas indíge-
nas sem qualquer avaliação crítica. 

O ensino da língua indígena na escola 
e o respeito e a valorização dos conheci-
mentos tradicionais e dos processos pró-
prios de aprendizagem garantidos pela 
legislação são raros e quase sempre inicia-
tiva de alguns professores e comunidades 
indígenas. Estes, em geral, não contam 
com estimulo ou reconhecimento dessas 
práticas curriculares por parte dos siste-
mas de ensino.

Na perspectiva desse contexto, o Cam-
pus de Aquidauana realiza, na região, 
município de Miranda, um projeto que se 
destaca neste cenário, com projeções que 
vão muito além da atividade extensionis-
ta. É o projeto “Formação Continuada de 
Professores Indígenas da Aldeia Cachoeiri-
nha” que, sob a coordenação da professo-
ra doutora Claudete Cameschi de Souza, 
tem como raios de ação e metas: oferecer 

Interação entre 
professores da UFMS e 

comunidade indígena dita 
a tônica das ações
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aos professores indígenas formação conti-
nuada proporcionando o ensino intercul-
tural e bilíngue por meio de estudos e vi-
vências dos conhecimentos tradicionais e 
atuais desta sociedade e do acesso às in-
formações e conhecimentos construídos e 
sistematizados pela humanidade, tanto de 
sociedades não-índias como de outras co-
munidades indígenas, de forma específica 
e diferenciada, atendendo as demandas 
das comunidades citadas e, contribuindo 
para o fortalecimento e autonomia da or-
ganização social destes grupos indígenas. 

“Devo ressaltar, como ponto funda-
mental e  positivo, o processo prepa-
ratório para a execução do projeto, no 
qual os professores da escola municipal 
indígena da aldeia, representantes da 
liderança (Conselho Tribal) e equipe de 
execução do projeto se reuniram para 
discutir a proposta, estabelecendo dis-
cussões sobre os conteúdos, objetivos e 
metodologias a serem trabalhados em re-
lação aos conteúdos curriculares propos-
tos pela escola. Naquele momento, par-
ticiparam diretamente da elaboração de 
planejamento das primeiras oficinas, es-
colheram temas geradores e reivindica-
ram, como metodologia, tecnologias da 




Cultura e tradições da aldeia 
são levadas em conta para a 

efetivação do curso
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informação”, informa a coordenadora 
Claudete Cameschi.

Uma Comissão de Avaliação e Acom-
panhamento do projeto, composta por 
sete professores indígenas, que são tam-
bém cursistas e iniciaram o processo de 
leitura e (re)elaboração do projeto po-
lítico-pedagógico da escola no processo 
de  elaboração das propostas participa-
ram e acompanham o desenvolvimento 
do projeto. E em seu andamento coti-
diano, coordenadora e professores exe-
cutam diversas atividades no âmbito 
da educação, visando a construção de  
competência acadêmica por meio de 
instrumentos específicos que visam: o 
exercício da pesquisa e da experimen-
tação, da leitura, da sistematização e 
do manejo de novas tecnologias, obje-
tivando, em seu encerramento, a pro-
dução de material didático-científico, 
em língua indígena e em língua portu-
guesa, a ser divulgada pela Sinapse.

Participam também das atividades 
extensionistas do projeto, os professo-
res Denise Silva, Janielle da Silva Melo, 
Cintia Nardo Marques, Aldrin Cleyde da 
Cunha e, como apoio técnico, Paula Re-
nata Cameschi de Souza, além dos pro-
fessores da comunidade indígena.



Atividades curriculares e 
apresentações de caráter 

cultural mobilizam a aldeia
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Cursinho Pró-Enem: 

Sala cheia: de um lado 
a UFMS e de outro a 

juventude estudantil que 
almeja acesso a cursos 

universitários na instituição

realizando sonhos de ingresso à vida acadêmica

Setembro/Outubro de 2013        Edição 02



18

A juventude estudantil, que pre-
tende ingressar nos diversos cur-
sos superiores oferecidos pela 

Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul encontra, na realização do projeto de 
extensão Cursinho Pró-Enem, oportunida-
de ímpar para concretizar seus sonhos de 
acesso ao ensino universitário.

A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e 
Assuntos Estudantis – PREAE oferece opor-
tunidades de estudos para servidores e 
seus dependentes, também abertas à co-
munidade externa. O cursinho, segundo 
o coordenador Aparecido Borges Pereira, 
prima pela qualidade de ensino, de conte-
údos, de metodologias aplicadas, visando 
preparatórios para vestibulares e exames 
do Enem. 

“Nosso projeto está se consolidando a 
cada ano em experiências obtidas, aper-
feiçoando cada vez mais na arte de en-
sinar”, avalia o coordenador prof. Anto-
nio Borges Pereira, referindo-se aos mais 
de duzentos alunos matriculados no iní-
cio do ano e aos índices de crescimen-
to no desempenho obtidos nos resultados 
de mais de 5 (cinco) simulados e reda-
ções realizados, com objetivo melhor de 
preparar os jovens para o ENEM 2013. O 

Professores do cursinho, 
acadêmicos da UFMS, 
mostram camisetas 

do projeto
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cursinho oferece doze disciplinas, sendo 
elas, Biologia, Química, Física, Matemáti-
ca, Filosofia, História, Geografia, Gramá-
tica, Literatura, Língua Espanhola, Língua 
Inglesa, Redação, Produção e Interpreta-
ção de Texto.“Como sou do curso de Le-
tras essa ação de extensão tem toda uma 
relação com o curso. Dar aula no cursi-
nho Pró-ENEM é uma experiência para mi-
nha formação profissional. Com o cursinho 
posso aprender e vivenciar como dar aula, 
como ser professora”, conta Diana Pache-
co, bolsista que participa do projeto.

Este programa destaca-se por que cons-
trói um espaço de socialização e de trocas 
de experiências, aumentando a discussão 
acerca da relação aluno e sua comunidade, 
além de gerar debate dentro do contexto 
social daqueles que estão envolvidos neste 
processo.

Oportuniza também aos acadêmicos de 
diferentes cursos de graduação e pós-gra-
duação da UFMS, principalmente os de li-
cenciatura, um espaço teórico-prático para 
estimular o fortalecimento do exercício 
profissional. Portanto, a proposta é criar 
oportunidades para que servidores e comu-
nidade externa tenham a oportunidade de 
ingressarem no ensino superior. 



Alunos realizam 
prova simulada
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UFMS oferece tratamento fisioterapêutico a 
pessoas com doença de

Alunas de fisioterapia 
orientam idosos nos 

exercícios físicos

Parkinson e de Alzheimer
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Semanalmente, a rotina universi-
tária, no âmbito da fisioterapia, 
realiza um trabalho dos mais re-

levantes para um público-alvo silencioso, 
interessado e que corresponde a todas as 
ações propostas: são os pacientes com do-
ença de Alzheimer e doença de Parkinson, 
selecionados em parceria com a Associa-
ção Brasileira de Alzheimer e o Ambula-
tório de Neurologia do NHU/UFMS, e que 
recebem não somente atenção científica, 
mas sobretudo dignidade e afeto, dentro 
do campus, no prédio da Fisioterapia.

Sob a coordenação do professor dou-
tor Gustavo Christofoletti, o projeto de 
extensão “Promoção de tratamento fisio-
terapêutico gratuito a idosos com doença 
de Parkinson e demência do tipo Alzhei-
mer” é um exemplo que coloca o nome da 
Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul entre as instituições que constroem 
com respeito e seriedade, não somente a 
saúde, mas a cidadania de sua gente.

Entre as atividades do programa, que 
consta de atividades diversificadas (que 
incluem até assistência, exercícios, cui-
dados especiais e orientações a familia-
res), o objetivo geral é a promoção da 
assistência fisioterapêutica a idosos diag-
nosticados com doença de Parkinson e 

demência do tipo Alzheimer. Alunos do 
curso e o professor se desdobram numa 
missão que por ser delicada, chega a ser 
tocante.

Juntos, desde o princípio das ações, 
realizam análise dos indicadores de 
saúde envolvendo pessoas diagnos-
ticadas com doenças neurodege-
nerativas; desenvolvem séries 
específicas de assistência cog-
nitiva-motora aplicadas nos pa-
cientes e, por fim, elaboram 
cartilhas e folders, a serem uti-
lizados pelos familiares e cuida-
dores quanto as atividades do 
lar, portanto, levam as ativida-
des do campus para dentro da 
sociedade, contribuindo so-
bremaneira com a qua-
lidade de vida. Para a 
efetivação desse pro-
cesso, promovem 
parcerias com ou-
tras instituições, 
divulgando os re-
sultados obtidos, 
em eventos exten-
sionistas e cien-
tíficos. A produção 
do conhecimento e a 

Os tratamentos têm agenda 
semanal de realização, 

no câmpus
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qualidade de ensino, na instituição ganham 
e muito com os resultados obtidos no dia a 
dia. 

Para o coordenador do projeto, um traba-
lho desta envergadura, exige muita respon-
sabilidade. “Mas é muito compensador ao 
analisarmos os resultados obtidos, na pers-
pectiva da participação acadêmica, do en-
volvimento de todos, do interesse pela ma-
téria. Realmente é um trabalho que a UFMS 
contribui profundamente com a sociedade na 
qual está inserida como organismo produtor 

de conhecimento de inclusão social, princi-
palmente,” avalia o professor Christofoletti, 
animado com o início de segundo semestre 
letivo e as parcerias consolidadas. Uma des-
sas é a Associação Brasileira de Alzheimer de 
Mato Grosso do Sul, que conta com 100 pa-
cientes e cuidadores cadastrados. 

Os idosos fazem, duas vezes por sema-
na, exercícios psíquicos e motores, em di-
versas modalidades, orientadas por aca-
dêmicos, sob a supervisão do coordenador. 
Os distúrbios neurodegenerativo represen-

tam condições clínicas graves, por provo-
car declínio psíquico e motor. As doenças 
de Alzheimer e de Parkinson, entidades no-
sológicas altamente prevalente no idoso, 
constituem um grave problema de saúde, 
pois comumente levam à exclusão social 
do paciente. Embora apresentem déficit 
cognitivo como uns de seus principais sin-
tomas incapacitantes, as alterações mo-
toras são comuns nos estágios avançados 
da doença, aumentando o risco de comor-
bidades da referida população. 



Momentos de descontração e de afeto, durante a 
realização de atividades, envolve acadêmicos e 
pacientes, em processo de aprendizagem mútua
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Empreendedor:
um olhar corumbaense para as oportunidades

Festa de São João atrai 
turistas e  movimenta o 

empreendedorismo
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O turismo de Corumbá, pelo po-
tencial econômico que represen-
ta para Mato Grosso do Sul, é um 

polo de iniciativas empreendedoras pela va-
riedade de atrativos e eventos. Nesse con-
texto, o Carnaval, o Festival América do Sul 
e o Arraial do Banho de São João e Festivais 
de Dança, entre outros, abrem perspectivas 
para quem pretende montar seu próprio ne-
gócio e atender às inúmeras demandas anu-
ais consolidadas. 

Daí a relevância da realização do pro-
jeto “Empreendedor - um olhar local para 
as oportunidades empreendedoras” surgiu 
a partir dos estudos da professora Roosiley 
dos Santos Souza, desenvolvidos no Curso de 
Pós-Graduação em Administração, no nível 
de Doutorado, no Convênio realizado entre 
a Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul (UFMS) e Universidade Nove de Julho 
(UNINOVE), na forma de Doutorado Interins-
titucional (DINTER), na área de Empreende-
dorismo. 

As ações desse programa extensionis-
ta visam analisar os negócios e iniciativas 
como forma de potencializar o empreende-
dorismo no turismo de eventos no município. 
Estes apresentam oportunidades de ingres-
so no mercado, em segmentos tais como o 
gastronômico e o de artesanatos, principal- 

Ambulante no porto de 
Corumbá: profissionalização 

da atividade em curso
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mente. Segundo a coordenadora, o proje-
to reúne esses empreendedores, e a eles, 
conferem uma série de realizações de ca-
ráter profissionalizante. A Universidade 
dota de conhecimentos aos ambulantes, 
por exemplo. E assim, durante cada ação 
que os envolve, com palestras, seminá-
rios, treinamentos, fortalece este setor 
da economia corumbaense.

Além disso, a comunidade acadêmica 
ganha contribuições essenciais nos aspec-
tos de ensino, pesquisa e extensão univer-
sitária, ao envolver acadêmicos do curso 
de administração na aplicação prática de 
conceitos transmitidos em sala de aula, 
bem como em pesquisa de campo, o que 
proporciona aperfeiçoamento de compe-
tências. Por outro lado, há contribuição 
deste projeto com as políticas públicas 
municipais. Os resultados da caracteri-
zação e da identificação dos ambulantes 
que atuam em feiras e eventos no muni-
cípio, bem como do levantamento de seu 
perfil enquanto potencial empreendedor, 
servem como diagnósticos fundamentais 
para subsidiar alternativas de ação políti-
cas que se voltem para considerar a capa-
cidade transformadora do ambulante, no 
município em que atua.

“Acho fundamental essa iniciativa, ten-

do em vista os resultados que já podemos 
visualizar e mensurar, no que se referem 
a promoção humana, inclusão econômi-
ca formal e geração de rendas de forma 
profissional, para os pequenos empreen-
dedores em Corumbá. É gratificante ver a 
comunidade em atividade conjunta com 
nossos discentes, num plano de trabalho 
em que todos crescem juntos – uns na área 
do conhecimento, outros em cidadania,” 
declara a coordenadora do projeto, pro-
fessora Rooseley. 

Entre os resultados obtidos pela UFMS, 
junto à sociedade na qual se insere, pode-
-se registrar a geração de rendas, promoção 
humana, inclusão social e inclusão econô-
mica formal. O projeto conta com a parti-
cipação das seguintes pesquisadoras:Profª.
Drª. Amélia Silveira – professora do Pro-
grama DINTER UNINOVE/UFMS; Profª.
Me.Roosiley dos Santos Souza – doutoran-
da do Programa DINTER UNINOVE/UFMS; 
Carolinne Rodrigues Soares – graduanda 
do curso de administração UFMS/CPAN; 
Tamara Aparecida Moreno Gonsales – gra-
duanda do curso de administração UFMS/
CPAN; Michelle Oliveira do Espírito Santo – 
agente de desenvolvimento local – Secre-
taria de Indústria e Comércio – Município 
de Corumbá (MS).

No Câmpus, cursos 
e treinamentos que 

enriquecem a atividade 
prática nas ruas
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Profissionalização de cooperativa de reciclagem: 
inclusão e trabalho em Paranaíba

Grupo de cooperados e 
equipe da UFMS

atuam em conjunto na 
organização da entidade
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A modernidade da economia vem 
consolidando de forma inequívoca, 
o cooperativismo, enquanto fator 

de transformação da economia como tam-
bém no que se refere à inclusão de pesso-

as produtivas no mercado de trabalho, 
no sistema de produção e na acessibili-

dade a novas tecnologias.  
O projeto “Profissionalização da 

COOREPA e Empoderamento dos Co-
operados, coordenado pelos profes-
sores Geraldino Carneiro de Araújo 
em desenvolvimento no Campus de 
Paranaíba, tem como um de seus 
focos primordiais o de promover a 
autogestão da cooperativa. O es-
pectro positivo da iniciativa en-
contra já de início, na amplitude 
de ações de multidisciplinaridade 
a proposta de capacitar aos inte-

grantes cooperados com  relação 
aos procedimentos administrativos 

(organização do quadro social, folha 
de pagamento, cálculo das horas, ela-

boração das atas de reunião). Também 
promove a transparência nas decisões 
do conselho administrativo e nos relató-
rios gerados para todos os cooperados 
para resultar num processo de desenvol-

vimento de visão de negócio e espíri- 

Integrantes da entidade 
reúnem materiais coletados 

durante dia de trabalho 
nas ruas de Paranaíba
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to empreendedor nos cooperados. Tecno-
logicamente, é possível, nesse processo, 
acompanhar as atividades administrativas 
e de produção de uma cooperativa de re-
ciclagem, no município – a COOREPA - Coo-
perativa Recicla Paranaíba, implantada em 
2010 em parcerias entre a Prefeitura de 
Paranaíba, Banco do Brasil e Universidade 
Federal de Mato Grosso Sul / Câmpus de 
Paranaíba (UFMS/CPAR) com vários proje-
tos de extensão coordenado pelos profes-
sores Geraldino Araújo e Marina Oliveira. 

A COOREPA é a única cooperativa de 
reciclagem do estado de Mato Grosso do 
Sul que está registrada junto a Organiza-
ção das Cooperativas Brasileiras do Esta-
do.  A iniciativa já recebeu prêmios em 
dinheiro, de empresas privadas e foi ho-
menageada na Assembleia Legislativa no 
dia 5 de junho de 2013, por seu destaque 
na participação na defesa do meio am-
biente.  Também neste ano, a COOREPA 
recebeu um caminhão da Fundação Banco 
do Brasil.

O grupo em ação conta atualmen-
te com 24 cooperados que recebem uma 
renda mensal média de aproximadamente 
R$ 300,00,  entretanto alguns já recebem 
cerca de um salário mínimo.  “Apesar das 
dificuldades que existem, a cooperativa 

tem obtido bons resultados e comparan-
do os dados de 2011 com os resultados de 
2012, pode-se notar um pequeno aumento 
no volume de materiais coletados e, conse-
quente, melhor renda para os cooperados. 
Entretanto, ainda é possível e necessário 
melhorar essa renda,” afirma Geraldino 
Araújo, referindo-se às propostas de ações 
da Universidade por meio de seu pessoal 
técnico, de professores e acadêmicos, que 
organizam os ciclos de capacitações, ofici-
nas, palestras e reuniões para atender as 
demandas da cooperativa. 

A equipe realiza essas atividades se-
gundo uma carga horária pré-estabelecida 
para otimizar a participação dos coope-
rados, vinculadas também com as disci-
plinas do curso de Administração: Gestão 
Ambiental e Desenvolvimento Sustentá-
vel, Organização e Gestão de Empreen-
dimentos e Ética Profissional do Adminis-
trador, além das disciplinas que envolvem 
estágio e trabalho de curso.

O professor e acadêmicos planejam 
capacitações em processo (que consiste 
em promover a autonomia para que o co-
operado realize ações propostas). Desta 
forma, a UFMS/CPAR começaria a promo-
ver o empoderamento dos cooperados. As 
soluções são construídas em conjunto.



Integrante do projeto 
seleciona materiais 

para embalagem
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Da dança contemporânea ao ballet clássico, 
a marca UNIKA surpreende

Coreografias contemporâneas 
da UFMS colocam a arte de 

Mato Grosso do Sul no rol das 
grandes companhias do país
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A arte da dança, em sua essência – do clás-
sico ao contemporâneo – já se consolida 
dentro do espaço cultural de Mato Grosso 

do Sul com as coreografias rebuscadas e densas, do 
projeto de extensão “UNIKA dança UFMS - Escola de 
Formação de Bailarinos e Cia de Dança”, sob a co-
ordenação da professora doutora Rosana Gonçalves 
Gomes Cintra. A poesia em movimento e a música 
colocam Campo Grande no grupo das capitais mais 
criativas da arte, segundo os resultados registrados 
pelo programa, em sua trajetória. 

O objetivo primordial do projeto, em execu-
ção desde 2005, é o de oportunizar o aprendizado 
gratuito das danças acadêmicas, tais como o balé 
clássico, jazz dance e dança contemporânea para 
a infância e a adolescência, jovens e adultos, com 
alunos das escolas municipais de Campo Grande e 
das comunidade acadêmica e externa da UFMS. 

“Desenvolvemos nossas atividades com aulas 
semanais, de acordo com a idade, modalidade e 
níveis técnicos dos alunos, divididos em iniciante, 
intermediário e avançado. Portanto, promovemos, 
dessa maneira, a inclusão social de pessoas que não 
tem acesso à arte da dança por vários motivos, inl-
cuindo a ausência de condição socioeconômica, a 
falta de conhecimento dessa arte e o distanciamen-
to das produções artísticas voltadas para a dança, 
que historicamente tem sido elitizada, consideran-
do que o ensino dessa arte, se dá em sua maio- 

Ballet clássico também é 
contemplado com estudos 

e apresentações
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ria em academias particulares com alto 
custo mensal”, declara a coordenadora 
Rosana Cintra. 

Atividade multidisciplinar, as ações 
do projeto promovem a interação entre 
Universidade e a sociedade. Dialoga com 
as disciplinas da graduação: Expressão 
Cultural, Musical e Corporal - Educação, 
Cultura e Linguagens. Tem subsidiado 
coleta de dados no GEPEMULT- Grupo de 
estudos e Pesquisas em Educação e Múl-
tiplas Linguagens, dissertações de mes-
trado, monografias da Especialização em 
Educação infantil e trabalhos de conclu-
são de curso que versam sobre dança.

As atividades são desenvolvidas em 
sala própria, no Estádio Pedro Pedros-
sian (Morenão) equipada adequadamen-
te para as aulas de dança, com espelhos, 
barras, piso especial, ar-condicionado, 
som, banheiro, vestiário e ventiladores. 

A UNIKA DANÇA UFMS, atende apro-
ximadamente 200 alunos, e foi selecio-
nada por banca nacional e internacional 
para apresentar-se no Festival de Dan-
ça de Joinville. Ganhou o primeiro lugar 
na mostra competitiva ‘Corpos em Mo-
vimento’, na categoria Dança Contem-
porânea- Espetáculo Completo e foi ho-
menageada no livro e no DVD ‘ Vozes da 

Dança’, publicado e organizado pela Fun-
dação de Cultura de Mato Grosso do Sul. 
Fez parte como convidada da exposição 
‘Memórias que dançam’ que homena-
geou os principais bailarinos, professores 
e coreógrafos de Campo Grande, organi-
zada pela Fundação Municipal de Cultu-
ra. Atualmente tem ex-alunos e alunos 
que atuam como professores em escolas 
e igrejas, academias que iniciaram sua 
formação no projeto e, que atualmente 
estão dançando profissionalmente e atu-
ando com professores em cias pelo Mato 
Grosso do Sul e pelo Brasil. Podemos ci-
tar Isabella Eliud de Farias (professora 
de balé aprovada em 1º lugar na seleção 
do SESI-MS), Robson Bento da Silva (Cia 
Brasileira de Danças Clássicas-SP), Luan 
Ratakazzo – Cia de dança São Paulo, en-
tre outros.

Uma de suas premissas é  a desco-
berta de talentos e a formação de bai-
larinos profissionais de qualidade, com 
compromisso socia. Também a difusão e 
apresentação de espetáculos de danças 
na UFMS e outros espaços. A companhia 
participou do curta metragem ‘ Indefe-
re-se o Ser’,que aborda o tema bulling 
produzido, escrito e dirigido por Cauê 
Morel Lime.



Após incansáveis horas 
de ensaios e práticas, 

o espetáculo que 
enche os olhos
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A participação acadêmica em 
todos os projetos de extensão 

cresce, a cada ano, 
de forma 

vertiginosa. 
Além de 
intensificar 
em 
números, 
também 
representam 

um salto na 
qualidade 
de ensino 

prático dos cursos de graduação 
da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS). Centenas 
de universitários se envolvem nas 
rotinas de ações extensionistas 
em áreas muldisciplinares, 
dentro e fora do câmpus, 
buscando na comunidade e 
as respectivas demandas, as 
bases de aperfeiçoamentos  e 
conhecimentos extracurriculares. 
A Sinapse traz a público algumas 
opiniões de participantes dos 
projetos dessa Edição.

Curso: Administração / CPAR
Projeto: Cooperativa de Reciclagem 

de Paranaíba

“Diante da variedade de conteúdos 
teóricos introduzidos durante a 
graduação, é de grande valia os 
projetos de extensão desenvolvidos 
pelas universidades. Os acadêmicos da 
UFMS/CPAR que participam do projeto 
oferecem suporte à cooperativa 
em áreas nas quais necessitam de 
demanda, como realizar pagamento, 
organização do quadro social, 
produção e quesitos burocráticos. 
O projeto é concentrado na troca 
de conhecimentos mútua entre 
acadêmicos e cooperados, visto que os 
acadêmicos conseguem absorver novos 
conteúdos oferecidos”. 

“A educação e o ensino não se 
realizam na individualidade, não se 
tratam somente do que o professor 
passa para o aluno. Mas é ao contrário, 
uma troca de conhecimentos, afeições 
e subjetividades.  O acadêmico de 
licenciatura só se torna professor 
através do contato com o aluno, 
pois apesar de aprender muito na 
universidade, sem a prática em sala 
de aula a licenciatura se torna teoria 
vazia. É por meio do sucesso de 
seu aluno que o professor encontra 
plena realização. O Cursinho me 
possibilitou crescimento pessoal e 
ajudou a tornar as minhas teorias 
vazias em ensino e educação”.
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Letícia Ferreira Xavier Fernanda Laís

Curso de Filosofia – CCHS 
Projeto: Cursinho Pró-enem
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Carolinne R. Soares

”O projeto tem me proporcionado 
várias experiências e aprendizados que 
são muito uteis para minha formação 
acadêmica no curso de Administração, 
e que consequentemente levarei 
para a minha vida toda. De tantos 
aprendizados o que mais me 
chama atenção é ver as pessoas 
se organizando e sendo capazes 
de estimular o desenvolvimento 
socioeconômico do local em que vivem 
através do trabalho e da dedicação.  
Isso me anima para continuar a 
enfrentar os desafios profissionais que 
encontrarei futuramente, me motiva, 
me dá mais confiança para atingir meus 
próprios objetivos e me faz ter ainda 
mais certeza que fiz as escolhas certas 
ao optar por estudar essa área.”

“Trata-se de um projeto gratuito 
à população de Campo Grande/
MS. Esse projeto traz a todos que 
amam a dança motivos pra pensar 
que nunca é tarde pra iniciar 
qualquer atividade física. No 
projeto eu faço o Ballet Clássico, 
refere-se  a uma modalidade de 
dança e à sua execução, onde você 
está em sintonia com seu corpo e 
seu corpo com a música. 
O projeto Unikadança UFMS 
também oferece além do Ballet 
Clássico, aulas gratuitas de Jazz, 
Dança Contemporânea entre outras 
modalidades.”

“A participação no projeto 
contribui muito na minha 
formação, não apenas como forma 
de aprendizado, mas também 
como troca de experiências. 
Todo o esforço e dedicação são 
retribuídos quando temos o 
reconhecimento dos participantes, 
que sempre comparecem com 
alegria e entusiasmo para as 
atividades. Quando podemos 
acrescentar algo à vida de uma 
pessoa, por mais que seja mínimo, 
já estamos ajudando de alguma 
forma. É gratificante poder fazer a 
diferença.”

Andressa CeEva B. Martins

Curso de Admnistração – Câmpus do Pantanal
Projeto: Empreendedor - Um olhar Local 

para as Oportunidades

Curso de Artes Visuais – CCHS
Projeto: Unika Dança 

Curso de Fisioterapia – CCBS
Projeto: Tratamento fisioterapêutico a 

doenças de Parkinson e Alzheimer
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“Faço parte do projeto ‘UFMS vai à 
escola’ desde meu segundo ano de 
universidade e cada ano que passa 
a experiência se torna cada vez 
mais enriquecedora. Nesse projeto 
o acadêmico tem a oportunidade de 
atuar ativamente na comunidade 
tendo contato direto com a sua 
profissão e com as diferentes 
realidades que podemos encontrar 
no campo e na cidade, além de 
aprender mais sobre responsabilidade 
e respeito com o próximo. Em 
relação ao meu curso, aprendi o quão 
essencial é a educação em saúde para 
todas as faixas etárias e que devemos 
sempre ver a pessoa como um todo, 
considerando o contexto em que esta 
está inserida”. 

 “O curso é muito bom, nós 
aprendemos muita coisa de bom 
para a escola e melhorar nossas 
aulas. Tivemos aula com círculos 
de papel colorido que usamos para 
ensinar a língua, montando figuras 
das historias infantis para produzir 
textos e também para trabalhar as 
figuras geométricas na matemática, 
aprendemos também a usar os jogos 
de matemática e trabalhar com a 
tecnologia, fazer filmes da aldeia 
e hoje aprendemos a usar o painel 
de contar histórias para contar 
as histórias da aldeia e trabalhar 
muitas matérias juntas.”

“O projeto de extensão UMI só 
tem a contribuir tanto na minha 
vida acadêmica quanto na vida 
pessoal, pois tenho o convívio com 
idosos que diferente do que muitas 
pessoas pensam só tem felicidade 
para transmitir por meio das suas 
experiências de vida. Toda vez que 
os idosos participam das aulas na 
UMI é a maior descontração, eles 
são bem animados e demonstram 
que estão no projeto para aprender, 
divertir e também ensinar, possuem 
muito conhecimento e histórias 
para nos passar. Acadêmicos e 
professores de vários cursos se 
unem para demonstrar o verdadeiro 
interesse com o público alvo através 
da motivação e valorização”.

Maísa A. Albuquerque Francis Nascimento Fernando R. T. dos Santos 

Lic. Intercultural Indígena Povos do Pantanal 
Projeto: Formação de professores índigenas 

da Aldeia Cachoeirinha

Curso de Ciências Contábeis 
Câmpus de Três Lagoas 

Projeto: Universidade da Melhor Idade – UMI

Curso de Enfermagem – CCBS
Projeto: UFMS vai à escola 
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A Pró-Reitoria de Extensão, Cultu- Pró-Reitoria de Extensão, Cultu-
ra e Assuntos Estudantis (PREAE) 
torna público o edital de abertu-
ra de processo seletivo, com vis-
tas ao oferecimento de apoio fi-
nanceiro adicional para ações de 
extensão institucionalmente apro-
vadas e em andamento normal no 
exercício de 2013. Confira deta-
lhes no link: http://preae.ledes.
net/?section=news&itemId=1278

Aberto processo seletivo de 
projetos com apoio financeiro

A USAID, agência norte-americana 
de apoio ao desenvolvimento, apoia 
ideias inovadoras que tenham como 
foco os desafios do desenvolvimen-
to e que os abordem mais eficien-
temente e tenham maior potencial 
de escalabilidade para beneficiar 
milhões de pessoas. É a Iniciati-
vas Inovadoras para o Desenvolvi-
mento (Development Innovation 
Ventures - DIV) e o financiamento 
pode variar de até 100 mil dólares 
(220 mil reais), para projetos que 
estão nascendo, a até 15 milhões 
de dólares (33 milhões de reais), 
para projetos prontos para serem 
amplamente disseminados. 

Agência norte-americana 
oferece financiamento 

Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar (PNAE) lançou 
edital que tem por objeto a 
habilitação de universidades 
federais com vistas à formação 
de parcerias para desenvolver 
ações de pesquisa, ensino e 
extensão no âmbito alimentar. 
Os projetos podem ser monta-
dos, mediante a celebração de 
termos de cooperação a serem 
desenvolvidos a partir de pla-
nos de trabalho por meio de 
descentralização de créditos 
orçamentários e repasse de 
recursos financeiros. Os inte-
ressados em apresentar pro-
postas para este edital devem 
possuir pesquisas, atividades 
de formação e/ou extensão, 
já realizadas ou em andamen-
to e devem encaminhar a PRE-
AE uma pré-proposta, confor-
me indicação do Edital, nas 
seguintes áreas de interesse 
prioritário do FNDE: a) segu-
rança alimentar e nutricional; 
b) educação alimentar; 

c) agricultura familiar, agroe-
cologia e desenvolvimento ru-
ral sustentável; 
d) integração de políticas pú-
blicas de saúde, alimentação 
e nutrição, agricultura, edu-
cação e segurança alimentar e 
nutricional; 
e) gestão de política pública 
de alimentação do escolar; 
f) monitoramento e avaliação 
da alimentação escolar; 
g) controle da política pública 
de alimentação escolar; 
h) alimentação escolar para 
povos indígenas e comunida-
des quilombolas; 
i) direito humano à alimenta-
ção adequada. 
O prazo de encaminhamen-
to das propostas é até 30 de 
setembro, contudo, a PREAE 
estará recebendo os encami-
nhamentos até o dia 27 de se-
tembro para que seja colhida 
a tempo a assinatura da rei-
toria para os documentos que 
serão enviados.

Programa nacional de alimentação escolar aceita projetos

Calendário de reuniões no 
segundo semestre

A Coordenadoria de Extensão  da 
PREAE informa que estão progra-
madas novas rodadas de seminá-
rios, conversações e trocas de 
informações com coordenadores 
de projetos, técnicos, discentes 
e docentes que pretendam lan-
çar projetos de extensão.

2 (manhã)  e  3 (tarde) - Três Lagoas
4 (manhã e tarde) - Paranaíba
5 (manhã e tarde) - Chapadão do Sul
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