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A expressividade profunda do 
canto coral, pelas dimensões 
de seu alcance junto à sensibi-

lidade humana, representa a oportuni-
dade de configuração de uma identida-
de cultural para a Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul. Mais de oito-
centas pessoas já emprestaram sua voz 
para construir essa “cara musical” da 
instituição que hoje consagra o canto 
com o projeto de extensão Movimento 
Coral da UFMS e integra, pela música, 
corações e mentes da sociedade na qual 
a universidade se insere. Uma inserção 
que ocorre com o toque sutil e emo-
cionante de crianças produzindo filmes 
de desenho animado, juntamente com 
acadêmicos dessa instituição, na ação 

extensionista denominada Produção de 
filme de animação com crianças”. 

Assim, enveredando pelos ramais e 
horizontes da arte, acadêmicos e pro-
fessores tornam-se capazes de, partin-
do da realidade nua e crua, criar um 
novo mundo, uma nova concepção de 
esperança e vida, na qual os cidadãos 
amoldem sua infância. Na qual se exer-
ça a cidadania em um lócus pleno de 
democracia e fóruns de debates acerca 
dos sistemas sociais em que vivemos, 
como se registra no projeto Ta Ligado! 
Que visa promover relevantes discus-
sões, troca de experiências e análise 
de casos sobre a temática da cidada-
nia, estimulando o seu exercício entre 
os participantes e assim criar um espa-
ço democrático, um fórum permanente 
multidisciplinar.

A essas iniciativas devemos ressal-
tar a iniciativa esportiva que busca no 
futsal, o desenvolvimento pleno de um 
programa de ensino e enquadramento 
de meninos em idade escolar, no âm-
bito do futebol de salão, que o projeto 
FUTSAL É FEDERAL  desenvolve.

A robótica, na fronteira do Bra-
sil com o Paraguai, consolida-se como 
uma das ferramentas que mais avança 
no sistema educacional regional,  e se 
transforma em fator crescente de inte-
resse de alunos de graduação de cursos 
de tecnologia, possibilitando ativida-
des que unam o abstrato e o concreto, 
a teoria com a prática através tecnolo-
gia e inovação dos robôs.

“Recuperação de Áreas Degradadas 
no Assentamento de Reforma Agrária 
São Joaquim”, desenvolvido no municí-
pio de Selvíria é um programa que de-
monstra a abrangência institucional de 
uma IEL comprometida com avanços e 
conquistas junto ao seu povo, sua gen-
te. Ações que a colocam na ponta. Que 
a lançam a patamares em que poucas 
instituições e professores procuram es-
tar para promover a melhoria da quali-
dade de vida, através da conquista de 
notória qualidade de ensino, de pesqui-
sa e de extensão. Boa leitura a todos. 

Rubens Aquino
Editor da Revista Sinapse
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Uma cara musical
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A entrevistada desta edição da 
Sinapse é uma funcionária da 
UFMS, PROGEP, Divisão de As-

sistência ao Servidor. O seu neto Lennon 
é a presença da comunidade no projeto 
de aprendizagem e prática de futebol de 
salão. Atividade que ela faz questão de 
acompanhar e incentivar na quadra. Ve-
jam suas opiniões sobre as ações desen-
volvidas dentro esporte. 

Sinapse – Como foi a iniciação do seu 
neto no projeto de futebol de salão?
Luzia   -  O primeiro contato que tivemos 
com a escola de futebol de salão foi em 
2011, quando o inscrevemos. Ele tinha 
10 anos. De lá para cá o Lennon não pa-
rou mais de praticar o esporte. E isso é 
algo muito bom para todos nós. 

Sinapse – Depois que ele passou a apren-
der futsal que mudanças a senhora no-
tou em sua rotina de vida?
Luzia – Acho que houve uma série de 
mudanças, com o passar do tempo. Mas 
acredito que as principais e mais eviden-
tes foram o senso de responsabilidade, 
de maturidade, e de compromisso que 
ele apresentou. Não só em casa, no co-

tidiano, mas em relação a todos os seus 
deveres – inclusive as tarefas escolares 
e até mesmo em casa com os cuidados 
diários, pois a mãe dele trabalha fora e 
ele que toma de conta da casa, assumin-
do os cuidados com a casa e com a sua 
irmã Isabela de 4 anos. Acho muito bo-
nito isso, sempre parabenizamos o zelo 
que ele tem com as coisas que faz.

Sinapse – Como avó, a senhora acom-
panha o neto nas aulas e práticas do 
jogo? 
Luzia – Sempre às dezoito e trinta, é meio 
corrido para quem trabalha, porém é um 
prazer vê-lo na quadra jogando com tanta 
alegria. Todos, vibramos, principalmente 
quando ele faz um gol e olha para a ar-
quibancada, e oferece para mim e para 
o vô Mario. Nós sempre o acompanhamos 
também em campeonatos nos finais de 
semana, nós fazemos questão de estar 
juntos, integrados, apoiando. Se depen-
der do nosso apoio e da força de vonta-
de dele, logo teremos mais um atleta de 
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“Além de formar atletas, o futsal integra a criança e a família”
Por Rubens Aquino

“ “Estes dias de futsal sempre 
representam uma forma de 
encontrar com alguns pais e 

colegas de trabalho. Portanto, há 
integração entre as famílias.



Izabel Bezerra - 55 anos
Avó do atleta Lennon, de 13 anos
Residente em Campo Grande
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Mato Grosso do Sul se destacando por ai, 
com a graça de Deus.

Sinapse – Como a senhora analisa a im-
portância desse projeto para a comu-
nidade?
Luzia – Vejo com muita clareza a impor-
tância não só do esporte em si, mas de 
iniciativas como estas tanto para a Uni-
versidade como para a comunidade que 
participa e gosta de incentivar familia-
res para a pratica esportiva. Há uma 
maior integração e acesso das crianças e 
adolescentes  dentro do futsal e, isso é 
fundamental para realização da própria 
criança, pois quem não sonha um dia ser 
um jogador da Seleção Brasileira? O co-
meço pode estar em ações como esta.

Sinapse – Então, nesse sentido, a UFMS 
cumpre seu papel também no esporte?
Luzia – Sim, sem dúvida. Eu acho que 
é muito importante esse projeto e acho 
que não só a UFMS, mas outras institui-
ções deveriam se preocupar em propor-
cionar esses momentos de crescimento 
e de atividades saudáveis para os nossos 
adolescente e crianças. E a equipe de 
professores, sob a coordenação do Júnior 

Damião, trabalha com muita seriedade e 
responsabilidade. É bonito vê-los traba-
lhar com as crianças. Parece uma gran-
de família. O Lennon participa, sempre 
que possível. Ele gosta muito e enquan-
to houver vontade, vamos estar ao seu 
lado, juntos nessa.

Sinapse – Então, de alguma maneira, 
esse projeto de extensão mexeu dire-
tamente com o estilo de vida de todos? 

Luzia – Sim, apesar do Lennon, ser muito 
educado, e comprometido, ele desenvol-
veu muito nas atividades escolares. Para 
mim foi muito bom, pois há ainda uma 
outra coisa que deve ser enfatizada: es-
tes dias de futsal sempre representam 
uma forma de encontrar com alguns pais 
e colegas de trabalho. Portanto, há inte-
gração entre as famílias. E,  na verdade 
o futsal integra a criança e a sua própria 
família também.

Sinapse – Como avó participativa o que 
a senhora tem a dizer sobre tudo isso?
Luzia – Só tenho a agradecer e parabe-
nizar o Junior e sua equipe, Universida-
de Federal também, por esse projeto de 
grande valor para as crianças e para a 
comunidade em geral. Do mesmo modo, 
todos os lados saem ganhando com inicia-
tivas desse porte,  pois teremos num fu-
turo bem próximo ótimos atletas e, prin-
cipalmente, bons cidadãos. Recomendo, 
sim, sem medo, a que as famílias procu-
rem pelo projeto, inscrevam seus filhos 
no Futsal é Federal,  pela competência, 
profissionalismo e responsabilidade com 
que eles exercem esse trabalho.

“ “É bonito vê-los trabalhar 
com as crianças. Parece 

uma grande família.
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Grupo se apresenta 
(e encanta) a cada evento 

que se realiza
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a identidade cultural da UFMS

Canto coral:
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Se existe uma arte que se tornou tra-
dicional e hoje se constitui como 
identidade cultural da Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul, esta é a arte 
de cantar. A arte do côro, que por anos a fio, 
o técnico-administrativo Manoel Rasslan con-
duz com maestria, dedicação e amor ao que 
faz.  Cantar em coral é uma atividade inte-
gradora que move a sociedade em direção à 
comunidade a universitária, desde sempre. 
E hoje, após todos esses anos, o repertório 
encanta, entusiasma e emociona com a mes-
ma força de seus primórdios, desde 1989. 

Com essa perspectiva, e tendo esse feed 
back que o Programa de Extensão Movimento 

Coral da UFMS foi implantado na Pró-Reitoria 
de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis, 
no ano de 2005, e, desde então, tem como 
objetivo orientar as ações relacionadas ao 
canto coral, articular atividades de exten-
são com atividades de ensino e pesquisa, 
estimular o canto coral e a sua relação com 
a educação musical, além de fortalecer o 
contato da Universidade com a comunidade 
externa.

Sob a coordenação do regente Manoel 
Rasslan, que concluiu doutorado em Educa-
ção, no CCHS, o programa atua  na forma-
ção continuada de recursos humanos para 
a música; no apoio aos coros existentes na 

instituição, em especial ao Coral da UFMS, 
ao Coro de Câmara da UFMS, ao Madrigal 
da UFMS e ao Coro Escola da UFMS. E entre 
seus objetivos, destaquem-se a questão da 
abertura das atividades de extensão do Pro-
grama para espaço de estágio e monitoria 
de extensão a alunos da UFMS; a produção 
de concertos, gravações audiovisuais, cur-
sos livres de música, encontros e/ou festi-
vais de coros e, por fim, o intercâmbio com 
outras instituições, grupos ou profissionais 
do canto coral.

Embora tenha se organizado como Pro-
grama de Extensão em 2005, o canto coral 
tem feito parte da Universidade Federal 

Côro reúne diversidade 
de vozes, talentos que dão 

o melhor de si para a 
perfeição da arte
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de Mato Grosso do Sul desde 1977. Entre 
aquele ano e o ano de 1988 existiram 

na instituição grupos corais, que 
tiveram como regentes, res-

pectivamente, o Maes-
tro Peter Ens (1977-
1979), o Maestro 
Armando Martinelli 
(1979-1984) e o Ma-

estro Vítor Marques 
Diniz (1986-1988).

A partir de 1989, com 
atividade ininterrupta até 

o presente e sob a regên-
cia de Manoel Rasslan, um 

novo grupo foi formado, ten-
do a educação musical como 

principal objetivo, que passou 
a ser conhecido como Coral da 

UFMS.  Em 2005, com a implan-
tação do Programa de Extensão 

Movimento Coral da UFMS, outros 
três grupos foram criados: Coro de 
Câmara da UFMS, Madrigal da UFMS 
e Coro Escola da UFMS, com objetivo 
de ampliar a ação do canto coletivo 

e, também, oferecer aos interessados 
grupos de variados níveis, do cantor ini-

ciante ao cantor mais experiente.

Segundo o coordenador, Manoel Rass-
lan, desde o ano de 1989, a participação 
de alunos, servidores do quadro técnico-
-administrativo e professores da UFMS, as-
sim como pessoas da comunidade externa, 
nos diversos coros do Programa de Extensão 
já somaram em toda a trajetória mais de 
800 cantores, até hoje. Além disso foram 
inúmeros os concertos e programações de 
intercâmbio realizados em Mato Grosso do 
Sul, Cuiabá, Rio de Janeiro, Vitória, Goiâ-
nia, Porto Alegre e  Assunção. 

“Em todos esses anos de trabalho te-
mos observado a constante demanda da 
comunidade (interna e externa à UFMS), 
pelo canto coral. Esse interesse se apre-
senta pela necessidade de aprofundamen-
to e prática de conhecimentos musicais e/
ou pela necessidade de integração em um 
grupo de expressão musical coletiva. Os 
resultados que temos alcançado é motivo 
de estímulo e apontam caminhos novos a 
serem percebidos e perseguidos no enten-
dimento da relação entre música e socie-
dade, especialmente no que se refere à 
transmissão e apropriação de conhecimen-
tos e, portanto, no fortalecimento da edu-
cação musical mais ampla e abrangente”, 
afirma o regente Rasslan. 

Legenda



Regente Manoel Raslan, 
sempre em busca do melhor 

em cada voz



10

Novembro/Dezembro de 2013      Edição 03
ED

U
CA

ÇÃ
O

Produção de filme de animação

Integrantes do projeto se 
dedicam para concretizar 

momentos de criação e arte, 
num processo de ensino-

aprendizagem

com crianças em Campo Grande
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Cinema, produção de cinema de animação, é 
uma das artes que estimula não somente o 
imaginário criativo, mas principalmen-

te, todo o processo de ensino-aprendizagem da 
bagagem infantil. E a Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul conta com um em-
preendimento extensionista que visa não 
somente incentivar o potencial artístico 
das crianças, mas acima de tudo, pro-
vocar uma reflexão profunda sobre a ca-
pacidade de instrumentalizar o processo 
de ensino-aprendizagem com iniciativas 
cativantes e que consolidam o nome da 
UFMS no rol das instituições mais impor-
tantes. 

Assim, o projeto de extensão “Produção 
de filme de animação com crianças” que visa a 
produzir filme de animação com estudantes da es-
cola pública municipal Abel Freire de Aragão situada 
em Campo Grande é um dos destaques que a Sinapse 
traz para o leitor. As ações desse projeto de extensão 
integram-se ao projeto de pesquisa intitulado ‘Repre-
sentações de violência dentro e fora da escola nas vozes 
de crianças’, cadastrados na PROPP, sob a coordenação 
da Profa. Dra. Constantina Xavier Filha, com apoio do 
CNPq. 

“Estamos realizando encontros com o grupo da sala 
do 5º. anos do Ensino Fundamental [crianças com ida-
des de 9 a 12 anos] visando a construção coletiva de 
ideias e argumentos para a elaboração do roteiro de 

Flagrante de processo de 
produção infantil: educação, 

arte e cidadania em foco
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filme de animação com as temáticas de 
gênero, violência contra crianças e di-
reitos humanos. Estamos no processo 
de produção do roteiro de dois filmes, 
um que conta a história de um ET meni-
no e uma ET menina que vêm a Campo 
Grande conhecer a realidade das crian-
ças daqui”, informa a coordenadora. O 
outro roteiro é um reconto de fadas so-
bre violência contra crianças. Em gru-
pos reduzidos, acadêmicos e a profes-
sora constroem o roteiro, o storyboard, 
os diálogos, montam os personagens, os 
cenários e fazem as filmagens. 

As crianças participam conjunta-
mente dos processos de pré-produção 
e produção do filme que será exibido 
na culminância do projeto, em um se-
minário final em dezembro desse ano. 
O projeto tem como público o grupo de 
crianças da referida escola municipal, 
no entanto, pretende atingir indire-
tamente um grande número de crian-
ças com o produto do projeto que o(s) 
filme(s) de animação. As ações do pro-
jeto tiveram registros em anos ante-
riores e, portanto, nesta nova proposta 
vem dando continuidade aos pressupos-
tos teórico-metodológicos desenvolvi-
dos, com aplicação e aprofundamento 

de outros aspectos e na produção de 
novos audiovisuais.

“O projeto ‘Produção de Filme de 
Animação com crianças’, em sua ver-
são de 2013, é continuidade das ações 
e metodologias desenvolvidas desde 
2010, com o objetivo de produção co-
letiva de filmes de animação com crian-
ças. Nesse projeto desenvolvo ações de 
pesquisa e de extensão com grupos de 
crianças com idades entre 9 e 12 anos 
de uma escola pública de Campo Gran-
de. Já produzimos três filmes que já 
percorreram alguns importantes festi-
vais nacionais, demonstrando que as 
nossas produções são socializadas para 
além do projeto, ou seja, atingimos 
grupos de crianças e também de outros 
sujeitos que participam dos festivais. 
Tentamos desenvolver os filmes articu-
lando teorias, discussões entre adultos 
e crianças, ressaltando os aspectos da 
cultura da infância, da ludicidade, da 
alegria em partilhar conhecimentos em 
novas formas de linguagem”, declara 
a professora Constantina, referindo-
-se às dimensões atuais que o projeto 
vem ganhando, a cada ação realizada e 
anunciando as boas perspectivas para a 
conclusão de suas metas iniciais.



Crianças interagem em 
processos de criação de filmes
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Futsal é Federal:

Esporte também é fator de 
integração entre a UFMS 

e a comunidade

crianças aprendem futebol e cidadania
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Se o Brasil é o país do futebol, 
o esporte conta com um espa-
ço de aprendizagem que vem 

rendendo o que falar. O projeto de ex-
tensão “Futsal é Federal”, abre novos 
horizontes para a infância e além do 
futebol, torna-se campo de ensino so-
bre socialização, cidadania e, acima 
de tudo, de criação de novas oportu-
nidades para quem pretenda ingressar 
no mercado da bola, do crescente fu-
tebol de salão.

Sob a coordenação do técnico-ad-
ministrativo Damião Júnior, o esporte 
dentro das metas programadas já se 
consolida como mais uma das fortes 
ações institucionais em favor da socie-
dade, desde que foi criado como pro-
jeto de extensão “futsal é federal”, 
em 2011. Hoje  promove o acesso da 
comunidade externa a estrutura física 
da instituição de ensino para a prática 
do futsal no campus da UFMS. O proje-
to propicia o desenvolvimento socio-
cultural, através da capacidade que o 
esporte pode promover, como: apren-
dizagem motora e técnica, e ainda as 
funções cognitivas e afetivas.

Além de ensinar crianças e ado-
lescentes, Futsal é Federal também 

oferece bolsa auxílio aos acadêmicos 
de Educação Física, Fisioterapia, Psi-
cologia, e que apresentam vulnerabi-
lidade sócio-econômica. Pela segunda 
vez, o projeto está participando da II 
Copa Status de Futsal, campeonato 
este promovido pelo Colégio Status, 
no ano de 2012, participamos com as 
categorias, fraldinha e mirim, nos sa-
gramos campeão na categoria fraldi-
nha sobre uma equipe com mais de 
30 anos de história no futsal sul ma-
togrossense. Pelo terceiro ano conse-
cutivo, a Coordenadoria de Extensão/
CEX, da Pró-reitoria de Extensão e As-
suntos Estudantis/PREAE, realizará no 
mês de novembro a III Copa FUTSAL é 
FEDERAL

Temos a participação dos seguin-
tes bolsistas do curso de Educação Fí-
sica: Marivaldo Saraiva Ferreira, Jean 
Henrique Ocampos Machado e Thiago 
Rodrigues Silva Calado. Temos a satis-
fação de termos como voluntários os 
seguintes acadêmicos e mestre: Mi-
lena Libório (Educação Física), Tiago 
Penido Ribeiro (Fisioterapia), Antonio 
Carlos Pacheco Rui Dias (Ciência da 
Computação) e Paulo Alberto Lippel de 
Souza Filho, mestre em Administração 

Mais do que formar craques, 
o maior objetivo é 

formar consciências
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pela Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul.

As ações desenvolvidas já colhem resul-
tados dentro das quadras. Em 2012, a equipe 
fraldinha (crianças nascidas em 2005/2006) 
foi campeã da II Copa Status de Futsal sobre 
uma equipe com mais de 30 anos de história 
no futsal sul mato-grossense. 

Para o Coordenador do Projeto, Damião 

da Silva Junior, o Projeto tem o objetivo a 
interação entre crianças, pais e professores. 
“Nosso objetivo não está apenas nas crianças 
e sim na formação dos futuros professores 
de educação física, futuros fisioterapeutas e 
acadêmicos de outras áreas do conhecimen-
to. Estamos focado na troca de conhecimento 
entre pais e professores, professores e atle-
tas e pais e atletas, porque “Ninguém educa 

ninguém, ninguém educa a si mesmo, os ho-
mens se educam entre si, mediatizados pelo 
mundo.” (Paulo Freire).

O Projeto, juntamente com a Coorde-
nadoria de Extensão da PREAE, oportunizou 
a três atletas do projeto a participação em 
uma “peneirada”, realizada pela equipe Pa-
ranaense, o Coritiba Foot Ball Club, no Está-
dio Morenão. 

Além da prática esportiva, a 
experiência também traz conteúdos 

de cidadania e interação
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Corumbá mobiliza população no

O programa conscientiza a 
comunidade local para a adoção de 
hábitos saudáveis, como atividade 
física e alimentação balanceada

“Nossa Gente Saudável”
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Nos tempos atuais, a população mundial 
está envolvida em uma rotina acelerada 
de tarefas e cercada de produtos tecno-

lógicos que permitem uma maior facilidade nas ob-
tenções de êxito. Por outro lado, essas facilidades 
acabam criando um déficit na qualidade de vida 
das pessoas, provocando doenças crônicas como 
obesidade, diabetes, mal de Alzheimer, alguns ti-
pos de câncer e as doenças cardiovasculares como 
hipertensão arterial, infartos, doenças do coração, 
doença vascular periférica e o acidente vascular 
cerebral (AVC).

Entre as doenças que mais preocupam está a 
Obesidade. Segundo dados do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estástica (IBGE), na população 
brasileira, 50,1% dos homens e 48% das mulheres 
estão com excesso de peso (IMC/ Índice de Massa 
Corporal - maior ou igual a 25 kg/m2); e constata-
-se 12,5% de homens e 16,9% de mulheres obesas. 
No estado do Mato Grosso do Sul, quase 50% da po-
pulação, masculina e feminina, está com excesso 
de peso; e 13,3% dos homens e 16,3% das mulheres 
são obesos. 

Pensando no bem estar da população e na saú-
de dos cidadãos, é que foi criado o Projeto Nos-
sa Gente Saudável, no ano de 2007 na cidade de 
Corumbá/MS. Com a criação do curso de Educa-
ção Física no Campus do Pantanal (CPAN/UFMS), 
acadêmicos e professores entraram para a equipe, 
criando o Projeto de Extensão Nossa Gente Saudá- 

Projeto realiza diversas atividades 
físicas que incluem caminhadas, 
danças, aeróbica, entre outras, 

gratuitamente
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vel sob a coordenação da Profª Me. Silvia Be-
atriz Serra Baruki, e com o Grupo de Estudos 
e Pesquisa em Educação Física do Pantanal 
(GePPan), coordenado pelo Prof. Me Carlo 
Henrique Golin.

O objetivo do programa é conscientizar 
a comunidade local para a adoção de hábitos 
saudáveis, como atividade física e alimen-
tação balanceada, gratuitamente. Ao todo, 

cerca de 150 pessoas participam do projeto, 
que oferece aulas de ginástica aeróbica e lo-
calizada, caminhada, alongamento e dança. 
Além de encontros, oficinas sobre alimenta-
ção balanceada, hábitos saudáveis e assun-
tos afins relacionados à promoção de saúde 
e qualidade de vida da população.

Para a coordenadora do projeto, Profª 
Me. Sílvia Baruki, o Projeto de Extensão Nos-

sa Gente Saudável é uma intervenção ade-
quada à demanda dos serviços na área da 
saúde pública, reforçando assim o papel da 
Universidade no contexto político e social 
da comunidade local, visto que na cidade de 
Corumbá as causas de mortes somam por vol-
ta de 60% para as doenças cardiovasculares, 
acarretando custo elevado no orçamento da 
saúde.

Comunidade corumbaense 
participa das ações 

desenvolvidas no câmpus
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Experiências de laboratório de 
robótica movimentam a fronteira

Professor e alunos em 
momento de integração no 
desenvolvimento das ações
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A  robótica, na fronteira do Brasil com 
o Paraguai, no câmpus de Ponta 
Porã, consolida-se como uma das 

ferramentas que mais avançam no sistema 
educacional regional,  e se transforma em 
fator crescente de interesse de alunos de 
graduação de cursos de tecnologia, possi-
bilitando atividades que unam o abstrato e 
o concreto, a teoria com a prática através 
tecnologia e inovação dos robôs. Promoven-
do o ensino e a pesquisa na área de robótica 
e áreas correlatas com ações que possibili-
tem a inclusão digital por meio da tarefa de 
programação de robôs. 

As ações desenvolvidas no município re-
gistram resultados considerados positivos 
pelos participantes do projeto de extensão 
Laboratório de Robótica de Ponta Porá - LaR-
PP e têm sido fundamental, em suas experi-
ências, para reduzir a evasão dos cursos da 
área das Ciências Exatas e Tecnológicas da 
UFMS, fortalecendo a atuação dos integran-
tes do Grupo PET Fronteira no ensino, na 
pesquisa e na extensão, através de diversas 
atividades vinculadas ao LaRPP.

“Utilizar a robótica como uma ferramen-
ta de ensino torna-se ferramenta primordial 
aplicável não somente a alunos de nível supe- 

Tecnologia de ponta 
mobiliza acadêmicos e 
professores no câmpus

20
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rior, mas principalmente para estudantes das 
instituições de ensino fundamental e médio 
traz-nos satisfação e avanços consideráveis 
no processo de ensino-aprendizagem, avalia 
o coordenador, que aplica os resultados de 
seus experimentos como ferramenta lúdica, 
ao envolver  professores e alunos no contexto 
inovador para  ensinar/aprender/descobrir/
inventar nos processos coletivos, capazes de 
conectar abstração e mundo concreto. 

“As atividades e responsabilidades que 
são atribuídas a um acadêmico nessas ativi-
dades ajudam em sua formação como cidadão 
e profissional de caráter, agregando valores 

éticos e morais ao conhecimento técnico e 
científico adquiridos. Esse deve ser o princi-
pal objetivo de formação em uma universida-
de”, declara Lucas Ribas, acadêmico bolsista 
do projeto. 

A ideia básica de realização do projeto se-
gundo é intensificar ainda mais essas ativida-
des com a elaboração de materiais didáticos 
como manuais e atividades direcionadas ao 
uso da robótica como ferramenta educacio-
nal. Além disso, essa atividade tem como ob-
jetivo a consolidação dos cursos e do campus 
e oferecer oportunidades para a formação de 
um profissional crítico e atuante dentro de 

sua área de formação, em especial, na área 
de ciências exatas e tecnológicas.

O Laboratório de Robótica de Ponta Porã 
(LaRPP) foi implantado em 2011, contando 
com recursos provenientes do Programa NER-
DS da Fronteira com o apoio do Grupo PET 
Fronteira. É destinado aos alunos e profes-
sores do CPPP/UFMS, voltado para o ensino, 
pesquisa e desenvolvimento de soluções em 
robótica, além de viabilizar a realização de 
atividades de extensão junto às escolas do 
município, visando à formação complementar 
dos alunos e a capacitação dos professores no 
uso das novas tecnologias na educação.

Momentos de expectativas: 
a parte prática dos 

experimentos e montagens
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Talento, tecnologia e 
desenvolvimento de softwares 

em Coxim

Acadêmicos se dedicam 
para o desenvolvimento do 
software, no laboratório de 

informática do Talent W



2323

O projeto TalentW é um dos projetos 
extensão da UFMS campus Coxim 
que se enquadra em proporcionar 

a efetiva participação do acadêmico em pro-
jetos reais de software, dando oportunidade 
aos acadêmicos participarem de projetos reais 
de engenharia de software estando ainda no 
período de estudo da graduação sendo valioso 
para o início da futura carreira profissional do 
acadêmico. A disseminação de conhecimento 
não se limita apenas aqueles que participam 
diretamente no projeto, mas também aos de-
mais acadêmicos através de Workshops ofer-
tados pelos membros da TalentW.

“Manter um projeto de extensão como 

este, não é uma tarefa fácil, dois pontos fun-
damentais são: como levantar possíveis pro-
jetos que sejam adequados à realidade e as 
limitações existentes e, uma vez aceito um 
trabalho, como efetivamente acompanhar, so-
lucionar impedimentos, e realizar a entrega? 
O fato de ter trabalhado por mais de 13 anos 
no mercado de SI, antes de ingressar na car-
reira de docência, possibilitou grande know-
-how nas tecnologias e metodologias padrões 
de mercado assim como acesso a uma vasta 
rede de Networking, onde busco oportunida-
des e parcerias de trabalho que podem ser 
trazidas para este projeto”, relata o coorde-
nador do projeto Deiviston Aguena.

Dentro os três anos de projeto, muitas 
foram às conquistas, como a entrega do Por-
tal de notícias da FESP – Fundação Estatal 
de Saúde do Pantanal. Toda a região (Coxim, 
Sonora, Rio Verde, São Gabriel, Alcinópolis, 
Pedro Gomes, entre outras, atendidas pela 
FESP) foi beneficiada por meio de um portal 
útil que promove o acesso centralizado a im-
portantes informações sobre tratamentos de 
saúde. 

O projeto também está homologando a 
aplicação encomendada pela empresa local 
Space Fitness que se trata de um aplicativo 
inovador, construído para dispositivos mó-
veis do tipo tablets. Foram mais de 200 ho- 

Aplicativo traz importantes 
dicas aos usuários sobre 

exercícios físicos e 
prevenção a riscos de lesões
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ras, apenas de gravação e edição de 
vídeos e mais dez meses de desenvol-
vimento até a versão de homologação. 
Este aplicativo auxiliará seus usuários 
na compreensão das corretas execu-
ções de exercícios físicos, diminuindo 
o risco de lesões e acidentes, além de 
ofertar dicas de saúde, alimentação, 
dieta, suplementação e outros assun-
tos de interesse das pessoas que estão 
preocupadas com a prática de esportes 
e sua saúde.

“Eu como bolsista do projeto de ex-
tensão TalentW, estou tendo a oportu-
nidade única de vivenciar o ambiente 
real do mercado de trabalho. Dedican-
do com projetos reais, colocando em 
pratica os conteúdos aprendidos duran-
te o curso, tendo acesso a novas tec-
nologias e metodologias que o mercado 
está usando, sendo orientado o tempo 
todo pelo nosso coordenador que possui 
grande experiência na área de analise e 
desenvolvimento de sistemas”, descre-
ve o bolsista de extensão  Gilberto Ro-
drigues.

Em parceira com a empresa Lara 
Software (Codate) de Campinas/SP, os 
acadêmicos estão trabalhando em Mó-
dulos GRP (Government Resource Plan-

ning) no seguimento e-Gov, em sistemas 
que estão sendo utilizados no estado de 
MS, MT e ES. O projeto mais recente na 
equipe tem como tema agricultura de 
precisão, com a parceria da Codate e 
como cliente a empresa MS-Integração, 
esta empresa é especializada em con-
sultoria de agronegócio, o grande des-
taque deste projeto é a utilização do 
padrão de projeto MVVM (Model View- 
ViewModel), ainda pouco utilizado no 
Brasil. O uso desta tecnologia também 
será tema de trabalho de conclusão de 
curso de um dos membros da TalentW. 
“Como bolsista de extensão do proje-
to, adquiri conhecimento que irei levar 
para vida profissional, pois sem dúvida 
o projeto prepara o acadêmico para o 
mercado de trabalho” avalia a acadê-
mica, Aline Garcia.

O coordenador do projeto ainda 
conta que além de ver a grande motiva-
ção e interesse, presencia os acadêmi-
cos se superarem cada vez mais, que é 
perceptível a melhora de desempenho 
dos acadêmicos em disciplinas que são 
paralelas as atividades vividas no pro-
jeto. No projeto há bolsistas extensões, 
bolsistas permanência, acadêmicos em 
estágio e voluntários. 


Desenvolvimento de aplicativo 
levou mais de duzentas horas 

de trabalho envolvendo 
professor e alunos
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em assentamento envolve famílias

Legenda

Recuperação de áreas degradadas

Recuperação de áreas 
mobiliza acadêmicos 

e comunidade no 
Assentamento de Reforma 

Agrária São Joaquim
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U m dos grandes problemas 
quanto à conservação do 
meio ambiente, em Mato 

Grosso do Sul é a questão da ocupa-
ção desordenada e sem qualquer pla-
nejamento das terras que se preten-
dem produtivas. E, nesse contexto, 
a situação em assentamentos requer 
cuidados mais aprofundados, para que 
nestas se instaurem sistemas agríco-
las sustentáveis. Em 2008, o Institu-
to Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA, criou em Selvíria, en-
tre outros, um assentamento que foi 
o escolhido para a realização de um 
projeto de extensão e que se denomi-
na “Recuperação de Áreas Degradadas 
no Assentamento de Reforma Agrária 
São Joaquim”. O programa tem como 
objetivo primordial, conscientizar a 
população moradora do assentamen-
to sobre a importância da preserva-
ção da água e do solo. 

Concomitantemente com a cons-
cientização da importância da preser-
vação do local, o projeto auxilia na 
identificação das espécies do cerrado 
e com construção de um perfil de so-
cioeconômico dos assentados. Hoje, 
cerca de 181 famílias moram na re-

gião rural do município de Selvíria/
MS, próximo a cidade de Três Lagoas.

Segundo dados levantados pelas 
pesquisas de campo realizadas pela 
equipe de professores e aluno do Cam-
pus de Três Lagoas (CPTL/UFMS), a 
área do assentamento foi entregue às 
famílias com sérios problemas de de-
gradação das nascentes, ausência de 
vegetação nativa, o que tornou o solo 
árido e com baixa fertilidade. Além 
da questão ambiental, os moradores 
não receberam ajudas financeiras su-
ficientes para criar condições básicas 
de moradia e subsistência.

O projeto levou à escola do as-
sentamento palestras mensais deno-
minadas “A importância da água”, 
totalizando nove palestras ao lon-
go de um ano. Juntamente com a 
conscientização dos jovens, o proje-
to capacitou as famílias assentadas 
para que se tornem agentes na pre-
servação dos recursos hídricos locais 
e também das espécies animais do 
Cerrado.

E os resultados desse processo de 
conscientização já estão aparecendo. 
Como primeira tarefa, a equipe de 
pesquisadores e assentados, através 

Acadêmicos e coordenação 
do projeto atuam para 

melhorias ambientais em 
Mato Grosso do Sul
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de um mutirão, plantaram em um terreno ce-
dido pelo senhor Sebastião Amaro da Silva, 
mudas de plantas com características locais, 
como a embaúba (cecropia pachystachya ), 
figueira-preta (fícus enormis), o ipê-branco 
(tabebuia roseo-alba), pimenta-de-macaco 
(xylopia aromatica ), entre outros. 

As ações desenvolvidas no local não tem 

só ajudado a mudar a consciência ambiental 
dos moradores, mas tem criado sentimento 
de pertença, fazendo com que todos se sin-
tam capazes de mudar para melhor as condi-
ções do local.

“Eu acho o máximo a gente ter esse tipo 
de informação, ter acesso, poder ver e par-
ticipar mais da nossa cultura já que nosso 

estado tem tanta coisa linda, tantas plantas 
nativas e que nem temos noção que existe, 
por isso é muito proveitoso esse tipo de tra-
balho,”, afirma Leticia Favareto, aluna do 
ensino médio na Escola Municipal Rural São 
Joaquim, referindo-se às experiências de 
aprendizado ambiental que o projeto tem 
propiciado para sua formação.

Assentados recebem 
informações e práticas 
para conservação do 

meio-ambiente
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“Ta ligado!”: 
um espaço democrático de 
livre manifestação

Conscientização é o foco 
das atividades do grupo de 

ação dentro da UFMS
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Para promover discus-
sões, troca de experiên-
cias e análise de casos 

sobre a temática da cidadania, 
estimulando o seu exercício entre 
os participantes e assim criar um 
espaço democrático, um fórum 
permanente para a cidadania, o 
projeto Tá Ligado foi criado em 
2011 e desenvolve suas ativida-
des com acadêmicos do Institu-
to Federal de Mato Grosso do Sul 
(IFMS/Campo Grande) e da UFMS. 
Dentre as ações participativas re-
alizadas pelo projeto, está a vi-
sita à Associação dos Amigos das 
Crianças com Câncer (AACC), com 
a colaboração na organização de 
uma campanha junto aos alunos 
do Instituto para doações de rou-
pas e alimentos para entidades 
assistenciais. Também realiza-
ram apresentação de um grupo 
de arte-educação local sobre as 
Doenças Sexualmente Transmis-
síveis (DTS) para os academicos 
envolvidos. A partir desta apre-
sentação cultural a coordenação 
do projeto planejou, organizou e 
executou uma Oficina de Teatro 

para os alunos e funcionários do 
IFMS. 

Com encontros semanais de 
duas horas de duração, as reuni-
ões semanais com discussões so-
bre temas de cidadania visando 
o envolvimento dos acadêmicos 
nas ações. A bolsista, Jade Amo-
rim de Oliveira Franco, conduz 
os encontros tendo como ponto 
de partida as principais notícias 
veiculadas durante a semana em 
televisão, rádio, jornais e redes 
sociais, bem como os aconte-
cimentos do cotidiano dos par-
ticipantes para serem discuti-
dos sob diversos aspectos tendo 
como foco a participação cidadã. 
Os membros do projeto dedicam 
cerca de 2 horas semanais para a 
pesquisa de notícias da semana 
para discussão no encontro se-
guinte.

Durante o ano de 2013 estão 
na programação mini oficinas na 
área de Comunicação. Em execu-
ção, uma destas prevê produção 
de infográficos sobre assuntos li-
gados à política e à cidadania. 
O objetivo é o de estimular aos 

Interação dentro da 
comunidade para abrir 

novos horizontes
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participantes na produção de materiais im-
pressos para esclarecimento do público em 
geral sobre os assuntos pesquisados, em es-
pecial para os próprios acadêmicos do IFMS. 

“A discussão sobre notícias veiculadas 
pelas mídias, de maneira específica, e a 
apropriação dos processos de produção e 
disseminação de informações, de modo ge-
ral, são recursos que podem contribuir para 
a emancipação e a autonomia do indivíduo 
pela percepção dos mais variados elementos 
envolvidos. Em decorrência destes fatores, 
supomos que a carência na abordagem de 
temas como a política e a cidadania possa 
ser generalizada para o ensino médio como 
um todo e não apenas ao Instituto de Cam-

po Grande, onde o projeto está sendo reali-
zado” relata o coordenador, Alfredo Lanari. 

Esta oficina surgiu do interesse dos 
membros do projeto nas manifestações po-
pulares ocorridas em diversas cidades do 
país (incluindo Campo Grande) durante o 
mês de junho e julho deste ano, bem como 
na ampla cobertura da mídia sobre os pro-
testos. “A proposta de criar um espaço de-
mocrático de livre manifestação através de 
encontros semanais sobre assuntos do inte-
resse dos próprios membros e que foge ao 
esquema de ensino bancário propicia maior 
envolvimento e representa uma nova expe-
riência de aprendizado” descreve Lanari. 

Alguns resultados obtidos surpreen-

dem, tal como a mobilização dos membros 
do projeto em 2012 para a implantação do 
Grêmio Estudantil do IFMS, revelando uma 
preocupação com a abertura de um canal 
formal e organizado de comunicação e re-
presentação discente junto à administra-
ção escolar. Tanto assim que, atualmente, 
um dos participantes do projeto (Kleber 
Luiz Roriz Rodrigues) é membro titular do 
Conselho Superior do. Outro resultado sig-
nificativo que se refere à participação po-
lítica na sociedade campo-grandense foi o 
interesse demonstrado pelos participantes 
do projeto em conhecer o funcionamento e 
acompanhar as sessões públicas da Câmara 
dos Vereadores de Campo Grande. 



Participantes assistem 
palestras e promovem 

debates sobre temas diversos
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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: Letras  
Projeto: Programa de Extensão 

Movimento Coral da UFMS 

“O projeto do Coral é histórico na 
Universidade (desde 1977) e a partir de 
1989 até hoje, o coro tem trabalhado 
com princípios teóricos e práticos que 
valorizam a cultura local e a produção 
de arte em Mato Grosso do Sul. Sob 
a coordenação do maestro Manoel 
Câmara Rasslan, tanto o Coro Escola 
da UFMS, o Coral da UFMS, o Coro de 
Câmara da UFMS e o Madrigal da UFMS 
têm caminhado para uma construção 
em conjunto, com participações de 
estudantes, professores, técnicos, e da 
comunidade externa a universidade. 
O programa é um dos produtores e 
realizadores da música sul-mato-
grossense com traços eruditos, 
populares e regionais, e de muita 
apreciação pela sociedade.”

“Acredito que ele contribui 
muito para a extensão, para a 
Academia (pois há muitas pesquisas 
envolvidas), para as crianças (que 
aprendem, além de tudo já dito, 
a conviver com o “outro”), e, 
principalmente, para a equipe que 
está a todo o momento aprendendo, 
também, a conviver com o diferente. 
Portanto, além de as crianças 
aprenderem sobre todo o processo 
cinematográfico, torna-se intrínseco, 
para a criança, estas reflexões sobre 
conteúdos que muitas vezes os 
responsáveis, ou até mesmo a escola, 
se opõem a discutir. Os/as alunos/
as acabam aprendendo, realmente, 
brincando, já que é um prazer 
produzir um filme de animação.” 
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Henrique Nascimento Mariana Arndt de Souza 

Curso: Artes Visuais – CCHS 
Projeto: Produção de filme de 

animação com crianças
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Marivaldo Saraiva Ferreira

”Considero que o Projeto Futsal 
é Federal é muito importante 
para minha formação de professor 
de Educação Física, pois me 
proporciona uma experiência 
complementar à graduação, 
podendo tanto colocar em prática 
o que já aprendi quanto adquirir 
novas vivências.
Experiências amplas, que estimular 
aspectos pessoais que estes 
alunos podem utilizar também 
em seu ambiente familiar e 
social, e preparando-me para o 
que vou vivenciar após concluir a 
graduação.”

“No projeto de extensão ‘Produção de 
filme de animação com crianças-2013’ 
tenho a oportunidade de, juntamente 
com a Prof.ª Dr.ª Constantina Xavier 
Filha e as crianças, elaborar um 
roteiro do filme através das ideias 
que durante o pré-projeto foram 
construídas. Após sete meses 
participando e estudando sobre 
cinema, animação feitas para/por/
com crianças, entre outros assuntos, 
pude fazer uma ponte desses 
aprendizados com a área da educação 
e, sobretudo, para minha formação 
docente como futura Pedagoga. É 
nítida a transformação das crianças 
nesse processo. Nesse período o 
trabalho tem sido árduo, entretanto os 
resultados são excelentes.”

“A integração com a comunidade é 
fundamental e importante. Hoje, 
através do Laboratório estamos 
mais presentes através de ações de 
extensões, incentivando a comunidade 
externa a se interessar pela área 
de exatas e tecnológicas. O LaRPP 
promove essa integração através da 
organização da Olimpíada Brasileira 
de Robótica, oficinas e demonstrações 
que cativam e motivam a comunidade 
externa. Um dos grandes benefícios 
é proximidade entre a teoria e a 
prática em um curso onde há ênfase 
na abstração teórica, a robótica surge 
como uma ferramenta em que se 
podem fazer experimentos e aplicar o 
que foi visto em sala. ”

Lucas Correia RibasMichaella Tamasato

Curso: Educação Física – CCHS
Projeto: FutSal é Federal

Curso: Pedagogia – CCHS
Projeto: Produção de filme de 

animação com crianças

Curso: Sistemas de Informação / CPPP 
Projeto: Laboratório de Robótica 

de Ponta Porã
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“Participar deste projeto é como 
“resgatar origens”, me identifico 
muito com os assentados, 
e particularmente é muito 
satisfatório poder fazer algo a 
mais pelas pessoas, poder dividir 
o conhecimento. Positivamente “o 
nosso projeto” me surpreendeu 
muito, pois pude conhecer realidades 
distintas e isso contribui para o meu 
desenvolvimento acadêmico. Fui 
induzida a desenvolver um olhar 
geográfico critico ao examinar 
paisagens e, no local onde já 
desenvolvi a parte a parte prática 
pude fazer várias constatações a 
campo.” 

 “Eu como bolsista do projeto de 
extensão TalentW, estou tendo a 
oportunidade única de vivenciar 
o ambiente real do mercado 
de trabalho, trabalhando com 
projetos reais, colocando em 
pratica os conteúdos aprendidos 
durante o curso, tendo 
acesso a novas tecnologias e 
metodologias que o mercado 
está usando, sendo orientado 
o tempo todo pelo nosso 
coordenador que possui grande 
experiência na área de analise e 
desenvolvimento de sistemas.”

“Liderar os grupos de discussões, 
querendo ou não, era estar em 
um nível de autoridade diferente 
do que eu já tinha estado. A 
experiência de poder transmitir 
conhecimento, apontar detalhes 
que muitas vezes passam 
despercebidos e até mesmo 
aconselhá-los sobre seus direitos 
é incrível. Melhor do que ter o 
conhecimento, é compartilhá-lo. 
O projeto, por não ter uma linha 
rígida de colégio, parece deixar os 
alunos mais à vontade, promovendo 
um debate mais igualitário, 
onde os mesmos se soltam para 
demonstrar sua verdadeira opinião e 
questionar”.

Gilberto Rodrigues Leão Sidinéia Fernandes Marciel Jade Amorim de O. Franco

Curso: Sistemas de Informação
Projeto: TalentW

Curso: Comunicação Social - CCHS
Projeto: Tá ligado!

Curso: Geografia – CPAQ
Projeto: Recuperação de áreas degradadas 

em assentamento envolve famílias 
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Será realizado nos dias 27, 28 e 29 de novem-
bro/2013 o Simpósio de frutos nativos e exó-
tico (Sinatex). O workshop terá como tema a 
“Produção, Transformação e Consumo de Fru-

tos do Cerrado e do Pantanal”, apresentando 
as perspectivas da cadeia produtiva.   O even-
to será realizado no SEBRAE, Av. Mato Grosso, 
1661, Campo Grande /MS. 

Sinatex mostra perspectivas da cadeia produtiva

A CEX/PREAE realizou de julho a outubro visitas 
aos câmpus da UFMS no interior do estado. Ao 
todo, 10 Campus foram visitados. O coordenador 
das visitas, Eduardo Ramirez Meza, avaliou de 
forma positiva as atividades. “Fomos bem rece-
bidos, e os bolsistas ficaram contentes com as vi-
sitas pois puderam sentir uma maior proximida-
de com os assuntos que são decididos/debatidos 
na Cidade Universitária e também deram a sua 
opinião sobre o que pensam sobre os projetos e 

o que acham que pode melhorar.”Ainda sobre 
as visitas, o coordenador salientou que o obje-
tivo de esclarecer o que são e para que servem 
os Projetos de Extensão aos poucos está sendo 
conquistado. “É uma questão cultural, que de-
morará um certo tempo, mas que está bem en-
caminhado. Para o próximo ano, implantaremos 
novos filtros na seleção de projetos para que so-
lidifiquem ainda mais as definições do que é e o 
que não é projeto de Extensão.”

Visitas da Coordenadoria de Extensão, Cultura e Desporto estreitam a relação entre os câmpus 

O grupo Multidisciplinariedade na Aten-
ção Primária, composto por acadêmicos 
da área de saúde (cursos de Enfermagem, 
Farmácia, Medicina e Odontologia) da 
UFMS realizará no dia 29 de novembro, 
o I Encontro Multidisciplinar da Atenção 
Primária em Saúde da Base de Estudos 
do Pantanal. O evento será realizado das 
08h até as 18h no  Auditório do Lac/UFMS, 
e contará com a participação de Profes-
sores e Doutores dos cursos da área de 
saúde da UFMS e também com a presen-
ça da Secretária Municipal de Saúde de 
Corumbá, Dinaci Vieira Marques Ranzi. 
Para mais informações acesse: www.fa-
cebook.com/encontromultidisciplinar

Saúde realiza encontro multidiscipli-
nar na Base de Estudos do Pantanal

A PREAE (Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e As-
suntos Estudantis) realizará entre os dias 12 e 14 
de novembro de 2013 o 7º ENEX-UFMS (ENCON-
TRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA) no câmpus 
da Campo Grande.A inscrição e apresentação de 
trabalho são OBRIGATÓRIAS para todas as ações 
de extensão custeadas com recursos da UFMS 
(em andamento ou concluídas) nos anos de 2012 
e 2013, assim como para ações de extensão que, 
a partir de recursos da UFMS, de arrecadação 

ou de terceiros, tenha sido contemplada com a 
concessão de bolsas de extensão a discente(s) 
nos anos de 2012 ou 2013. A programação com-
pleta do 7º ENEX-UFMS será divulgada no dia 5 
de novembro de 2013 no sítio institucional da 
PREAE (www.preae.ufms.br). Para maiores in-
formações consulte a íntegra do Edital e, persis-
tindo qualquer dúvida, mantenha contato com a 
equipe da CEX/PREAE pelo telefone 3345-7238, 
pelo e-mail cex.preae@ufms.br.

Extensionistas da UFMS se reúnem na Capital 


