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Tempos de encerramentos são 
semelhantes aos tempos de 
recomeços. Primeiramente, 

pela energia que se renova quando uma 
jornada, ao cumprir sua missão, termi-
na seus dias cronológicos, mas continua 
em sua luta em seu dias interiores, sem 
fronteiras, sem limites, sem mensura-
ção, sem relógios. 

Assim, a Revista Eletrônica Sinap-
se vira o ano com expectativas de no-
vas revelações, novos estímulos para 
a produção universitária e construindo 
opções para a melhoria da qualidade 
do ensino que a Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul historicamente 
vem construindo com zelo, dedicação 
e porque não dizer, com prioridades 
inadiáveis fundamentadas na participa-
ção discente integrada com docentes e 
a sociedade. 

Neste número, dedicado a um 
momento especial de finalização, de 
avaliação de percursos e trajetórias 
empreendidas pelos projetos, com a re-
alização do sétimo ENEX, (Encontro de 
Extensão da UFMS), a revista apresenta 
os principais momentos que marcaram 
a realização do evento nos dias 12, 13 
e 14 de novembro de 2013 e se revigo-
ra, preparando-se para continuar 2014 
adentro, com difusão dos projetos por 
área.

Ao encerrarmos um ano de ativida-
des plenas, é relevante lembrar que a 
Sinapse estreou em junho do ano passa-
do e já trilha um caminho sólido, con-
solidando a comunicação institucional 
que, tradicionalmente, sempre buscou 
vanguardas e inovações, como um dia 
também assim o fizemos, com o lança-
mento da TVU, tv a cabo da NET, em 

1997, e que se tornou um ícone midiá-
tico no âmbito da UFMS. 

Portanto, este é o momento de sau-
dar àqueles que sempre ousaram, no 
cotidiano universitário, a sair para fora 
das salas de aula e buscar, na partici-
pação popular, a concretização de seus 
projetos. Desejar a todos que esse ano 
de 2014 seja ainda mais pleno de reali-
zações. Que esta nova mídia, que hoje 
apresenta resultados efetivos alcança-
dos por todos durante o ENEX, se torne 
cada vez mais uma parceira desta pró-
-reitoria, para implementar ações de 
real interesse das comunidades envol-
vidas.

A Sinapse tem sido e será sempre, 
assim desejamos e para isto trabalha-
mos, a voz da extensão da UFMS. 

       Rubens Aquino
Editor da Revista Sinapse
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A voz da extensão 
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Durante o ano inteiro o movi-
mento dentro de todos os onze 
câmpus da Universidade Fede-

ral de Mato Grosso do Sul indica profun-
dos e organizados processos de intera-

ção entre as comunidades nas quais a 
instituição se insere e o próprio fazer 
universitário, que vem experimentan-
do inestimáveis avanços em sua rede 
de relacionamentos entre alunos, pro-
fessores e cidadãos. E para falar sobre 
um balanço do que tem sido a política 
de extensão, bem como sobre as expec-
tativas para o novo ano de 2014, o en-
trevistado da edição de abertura desta 
temporada é o pró-reitor de Extensão, 
Cultura e Assuntos Estudantis, professor 
doutor Valdir Souza Ferreira.

Sinapse – Professor, qual sua ava-
liação, do ponto de vista extensionis-
ta, para o ano que terminou?

Valdir   -  O ano de 2013 foi um pe-
ríodo especialmente vitorioso para a 
prática extensionista em nossa UFMS, 
principalmente porque alguns fatores 
evidenciam o crescimento do setor, tanto 
no âmbito de projetos, como de abran-
gência à sociedade, que tanto almeja-
mos como premissa de todas as nossas 

ações. Entendo que ao estabelecermos 
metas, no início do ano, constatamos 
que todas foram cumpridas, em nível 
bem acima do esperado. Isso é bom de-
mais para a instituição. Se os números 
demonstram que o resultado final, na 
somatória de todos os projetos, foi po-
sitivo, o fator humano, o nível de en-
volvimento de professores, acadêmicos 
e as pessoas da sociedade foram pre-
ponderantes. Assim, fechamos um ano 
satisfatório e abrimos outro com muita 
esperança e novas expectativas. 

Sinapse – Entre os resultados obti-
dos que pontos mais chamaram a sua 
atenção?
Valdir – Penso em diversos fatores. O 
principal foi o envolvimento humano 
em torno de todas as nossas ações. De-
pois, temos de reconhecer, a visibilida-
de que obtivemos das diversas mobili-
zações nos campos de saúde, cultura, 
esportes, educação, trabalho, justiça, 
direitos humanos e inclusão social. Con-
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“A responsabilidade de abrir o câmpus para a sociedade”
Por Rubens Aquino



Valdir Souza Ferreira
Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Assuntos 
Estudantis
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seguimos enxergar esses projetos em 
todas as suas dimensões, e ver o quan-
to são importantes para a consolidação 
das vocações da UFMS junto à sociedade 
que a mantém. E se os números cresce-
ram verticalmente em 2013, as mani-
festações, as participações crescentes, 
o humanismo demonstrado nos detalhes 
de cada projeto, também evoluíram de 
forma até mesmo tocante. Percebemos 
que a comunidade quer e procura uma 
universidade aberta. E essa foi a nossa 
meta primordial durante o ano: abrir – 
de fato – as portas da instituição para 
todas as faixas da cidadania. 

Sinapse – Essa visibilidade se concre-
tiza também com a edição eletrônica 
dessa revista de extensão?
Valdir – Absolutamente. A revista Sinapse 
foi lançada no bojo de realizações para 
consolidar nossos projetos de abertura 
e visibilidade. Lembro-me de me emo-
cionar ao ver as fotos publicadas mos-
trando número significativo de pessoas 
envolvidas nas ações, completamente 
integradas aos alunos, aos professores, 
aos técnico-administrativos da UFMS. É 
muito compensador ver as imagens re-

ais daquilo que passaríamos então o ano 
inteiro só vendo nos papéis e relatórios 
dos projetos. Extensão é um organismo 
vivo, que respira a energia e usa a força 
das pessoas envolvidas. Todas, com mui-
to boa vontade e imbuídas de espírito 
de participação. Então percebemos que 
a massa de que é constituída a UFMS é 
das mais ativas, dinâmicas e envolven-
tes. Puxa, isso é realmente cativante.

Sinapse – Então sua rotina de traba-
lho apresenta esse ingrediente do fa-
zer e ver o que se se faz?
Valdir – Sim. Tanto que muitos eventos, 
durante os dois semestres, no contex-
to da realização dos projetos, foram 

planejados para se enxergar, interna e 
externamente, o alcance das ações. Os 
projetos de extensão, dentro das oito 
linhas de ação da PREAE, realizaram en-
contros, seminários, palestras e regis-
traram em relatórios e outros meios, 
durante o exercício, tudo aquilo que fa-
vorece ao debate, aos ajustes, às discus-
sões democráticas no câmpus. A PREAE 
tem essa responsabilidade de promover 
a democracia universitária. E, tudo isso 
culmina em eventos maiores, que con-
gregam a todos, como por exemplo, foi 
o ENEX, em novembro. São eventos que 
demonstram o quanto estão comprome-
tidos e irmanados, os professores (na sua 
incansável luta para melhorar a produ-
ção do conhecimento) e os alunos (que 
correspondem, ao buscar na sociedade, 
seus objetivos de realização pessoal).

Sinapse – Isso tudo pode ser traduzi-
do em número? É possível mensurar 
numericamente esses resultados?
Valdir – É sabido que quando se envol-
vem pessoas, nunca poderemos ser pre-
cisos. Mas é sim, possível, uma aproxi-
mação. Em termos de corpo docente, 
em 2013 foram apresentados no ENEX 





“ “Extensão é um organismo 
vivo, que respira a 

energia e usa a força das 
pessoas envolvidas.
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mais de cento e oitenta projetos (com 
e sem ônus), portanto, cerca de cento 
e oitenta professores. Sobre a partici-
pação acadêmica podemos afirmar que, 
entre voluntários e bolsistas envolvidos 
nas oito linhas de extensão, tenhamos 
ultrapassado as duzentos e trinta parti-
cipações.  O aluno entende, hoje, a im-
portância da extensão em seu processo 
de formação. Por sua vez a sociedade 
correspondeu aos chamados, e, entre 
participações em oficinas, palestras, 
cursos, atividades sistematizadas, ativi-
dades artístico-culturais e ações espor-
tivas no decorrer do ano, chegou à casa 
das três mil e quinhentas participações.  
São números expressivos em relação ao 
mesmo período de anos anteriores. Tra-
duzem muito do esforço de todos. 

Sinapse – E para este ano de 2014, 
quais são suas expectativas?
Valdir – Sem sombras de dúvidas, as me-
lhores possíveis. Já estamos em processo 
de planejamento para agilizar o recebi-
mento dos novos projetos para o ano. E, 
levando em conta os ótimos frutos co-
lhidos até aqui, esperamos uma partici-
pação mais ampla da comunidade uni-

versitária. Os editais estão aí. Vontade 
de trabalhar é o que não falta. Entendo 
que essa dinâmica só favorece a Univer-
sidade, como um todo, da mesma forma 
que as comunidades nas quais esta se 
insere.
 
Sinapse – Suas palavras finais
Valdir – Antes de tudo agradecer à equi-
pe da PREAE e aos professores e acadê-
micos extensionistas. Sem a interação 
entre esses grupos dinâmicos e compro-
metidos, não teríamos registrado esse 
êxito que agora comprovamos. Na Pró-
-Reitoria temos uma equipe pró-ativa. 
Seguimos as linhas estratégicas traça-
das pela Reitoria da UFMS, e, contamos 
com muito esforço de cada integrante 
do setor, aos quais agradeço de coração, 
a cada um. Aos professores, sempre la-
boriosos e produtivos, que entendem o 
valor da extensão na construção de um 
conhecimento de qualidade, meus cum-
primentos a todos. E aos alunos, com 
quem sempre, permanentemente con-
tamos, ano após ano, o reconhecimento 
de seus esforços, suas lutas e suas con-
quistas. Na verdade somos todos uma 
grande família – a família extensionista, 

que leva para a comunidade a voz da 
universidade.
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Grupo se apresenta 
(e encanta) a cada evento 

que se realiza
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Extensão em tempo de resultados:

acadêmicos movimentam o 7º ENEX
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Durante três dias, 12, 13 
e 14 de novembro de 
2013, cerca de quatro-

centos participantes, entre técni-
cos, alunos e docentes dos onze 
câmpus da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul movimen-
taram o câmpus de Campo Gran-
de, para apresentar sínteses, con-
clusões e resultados obtidos pelas 
diversas equipes em mais de 220 
projetos extensionistas registrados 
pela PREAE. 

O evento, organizado pela 
Pró-reitoria de Extensão, Cultu-
ra e Assuntos Estudantis, teve 
como um de seus pontos fortes o 
processo de estreitamento de re-
lações entre diferentes áreas do 
conhecimento e a troca de expe-
riências entre discentes voluntá-
rios e bolsistas dos diferentes pro-
jetos executados durante o ano.

 Dez caravanas trouxeram 
acadêmicos e professores de Aqui-
dauana, Corumbá, Coxim, Cha-
padão do Sul, Paranaíba, Nova 

Andradina, Naviraí, Ponta Porã, 
Bonito e Três Lagoas, para a apre-
sentação dos trabalhos desenvol-
vidos nos câmpus dos respectivos 
municípios. 

Realizado pelo sétimo ano, o 
ENEX de 2013 desenvolveu toda 
as suas atividades na unidade de 
múltiplos usos, próxima ao Teatro 
Glauce Rocha, durante o período 
integral, com intervalos para co-
ffee break no corredor central do 
bloco, e almoço no RU, para todos 
os participantes cadastrados. 

A criatividade para as apre-
sentações foi sempre acompanha-
da por três docentes designados 
para julgarem o desempenho do 
aluno apresentador. Entre os re-
cursos principais, destacaram-se a 
utilização de data-show, cartaze-
es, banners ou simplesmente de-
monstrações à base de oratória. 
Conforme matéria detalhada, al-
guns quesitos foram julgados com 
atribuição de notas para cada 
apresentador.

Ao todo, contemplando as 
oito áreas extensionistas a que 
os projetos agregam, foram leva-
dos a público, nas oito salas de 
atividades, cerca de quarenta e 
dois projetos de Educação, trinta 
e nove de Saúde, trinta e quatro 
de Cultura, dezoito de Meio-am-
biente, dezesseis de Tecnologia 
e Produção, quatorze de Direi-
tos Humanos e Justiça, nove de 
Trabalho. Ao final do terceiro dia 
foram escolhidos, conforme apu-
ração rigorosa de notas obtidas 
por todos os apresentadores, os 
dezesseis premiados – sendo qua-
tro melhores desempenhos de ca-
ráter global e três por cada um 
dos quatro quesitos de avaliação. 
Participaram como patrocinadores 
dos prêmios o Sicredi Federal – UA 
UFMS e o sebo online São Miguel. 

A festa de encerramento, re-
alizada no setor de quadras co-
bertas, contou com a presença 
da competente cantora de música 
popular Juci Ibañez.
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Por Eduardo Ramirez

Avaliações apontam a qualidade do 

7º ENEX 
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A média final obtida pela 
soma de todas as notas 
dos participantes foi de 

7.9 pontos. Ou seja, a maioria foi 
avaliada com nota aproximada a 
8.0, o que na opinião da organiza-
ção do evento é um resultado con-
siderado excelente, pois evidencia 
o empenho dos orientadores e o 
alto nível de dedicação dos alunos 
apresentadores, ao representarem 
suas equipes. 

“Essa média final avaliza o 
sucesso do empreendimento e 
aponta para o esforço em grupo, 
concentrando nos apresentadores 
toda a síntese dos resultados ob-
tidos em cada trabalho, como um 
processo de atividade em grupo. 
Estão todos de parabéns, pois esta 
avaliação foi realizada seguindo 
parâmetros elevados e feitos por 
docentes focados na qualidade das 
apresentações”.  Com esta avalia-
ção, Ramirez entende que foram 
atingidos os objetivos básicos do 
7º ENEX, e destaca os altos índices 
alcançados pela maioria, que ser-
vem como indicadores para as pro-

postas da Pró-Reitoria de Exten-
são, Cultura e Assuntos Estudantis. 

Ao todo, os docentes convida-
dos avaliaram os mais de cento e 
cinquenta trabalhos apresentados, 
durante os três dias do 7º ENEX, 
em Campo Grande. Os números 
obtidos em levantamento feito 
pela Coordenadoria de Extensão, 
da PREAE, foram feitos com base 
nos formulários que cada docen-
te recebeu para avaliar as ações e 
que compreenderam quatro quesi-
tos: I - Relevância, fundamentação 
teórica e metodologia; II - Intera-
ção concreta com a comunidade 
externa e seus segmentos signifi-
cativos; III - Articulação interdis-
ciplinar ou multidisciplinar e con-
tribuição com a formação integral 
discente, e IV - Interação com polí-
ticas públicas externas à UFMS. 

 É importante destacar que 
cada acadêmico foi avaliado pela 
sua performance individual, mas 
na perspectiva de um trabalho em 
equipe, ao demonstrar os resul-
tados obtidos durante o ano pelo 
projeto em que participou, efeti-

vamente. A cada um dos quatro 
quesitos foi atribuída, por cada um 
dos três avaliadores, presentes em 
sala, uma nota que variou entre 
o mínimo de zero ao máximo de 
dez, a cada apresentação, inde-
pendente da área a que pertencia 
o projeto. Foram consideradas as 
duas notas mais próximas (sendo 
desconsiderada a nota divergente, 
maior ou menor) para o cálculo da 
média de cada quesito e a partir 
desta média foram selecionados os 
quatro melhores em cada quesito 
de avaliação, bem como escolhidas 
as quatro melhores performances, 
no âmbito geral, totalizando 16 
premiações. 

Entretanto, foi possível rea-
lizar uma avaliação geral, com o 
estabelecimento de média obtida 
entre todas as notas registradas. A 
média geral obtida pelo conjunto 
de todos os trabalhos foi conside-
rada pela PREAE como muito boa,  
90 por cento com média superior 
a 7.0, e fecha assim, com chave de 
ouro o evento – com todas as suas 
propostas e premissas. 
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17,45%

40,94%

28,19%

10,74%

2,68%

maior ou igual a 9,0 maior ou igual a 8,0 e
menor que 9,0

maior ou igual a 7,0 e
menor que 8,0

maior ou igual a 6,0 e
menor que 7,0

menor que 6,0

Média Final: 7,9802
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33,56%

39,60%

16,78%

8,05%

2,01%

maior ou igual a 9,0 maior ou igual a 8,0 e
menor que 9,0

maior ou igual a 7,0 e
menor que 8,0

maior ou igual a 6,0 e
menor que 7,0

menor que 6,0

Média Quesito 1 (Relevância, fundamentação teórica e 
metodologia): 8,2413

27,52%

40,94%

16,78%

8,05% 6,71%

maior ou igual a 9,0 maior ou igual a 8,0 e
menor que 9,0

maior ou igual a 7,0 e
menor que 8,0

maior ou igual a 6,0 e
menor que 7,0

menor que 6,0

Média Quesito 2 (Interação concreta com a comunidade e 
seus segmentos significativos): 8,0554

22,15%

36,24%

21,48%

10,74% 9,40%

maior ou igual a 9,0 maior ou igual a 8,0 e
menor que 9,0

maior ou igual a 7,0 e
menor que 8,0

maior ou igual a 6,0 e
menor que 7,0

menor que 6,0

Média Quesito 3 (Articulação interdisciplinar ou 
multidisciplinar e contribuição com a formação integral 

discente): 7,8097

28,19%
30,87%

22,82%

8,05%
10,07%

maior ou igual a 9,0 maior ou igual a 8,0 e
menor que 9,0

maior ou igual a 7,0 e
menor que 8,0

maior ou igual a 6,0 e
menor que 7,0

menor que 6,0

Média Quesito 4 (Interação com políticas públicas 
externas à UFMS): 7,8144

Observe nos gráficos as médias obtidas pelo 
conjunto de trabalhos apresentados pelos 
discentes e avaliados pelas bancas examinadoras. 

Apesar do alto nível de desmpenho dos apresentadores, 
de modo geral, pode-se observar a necessidade de 
aprimoramento nos quesitos “articulação interdisciplinar” e 
“interação com políticas públicas”.
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Colocação Discente premiado PRÊMIO (parceiro)
Média 
final

Data de 
Nascimento

Unidade Título da ação de extensão apresentada
Coordenador/a da ação de 
extensão

1º STEFANI CARVALHO 
DOS SANTOS

Notebook 
(Sicredi União 

MS)
9,8750 06/10/1992 CCBS

Enfermagem na comunidade Passo do 
Lontra: ampliando saberes, fortalecendo 
vínculos, apreendendo cidadania

Ana Paula de Assis Sales da 
Silva

2º JOICE MARQUES 
BARROS

Smartphone 
(Sicredi União 

MS)
9,8750 13/03/1987 CPAQ

Valorização de plantas alimentícias do 
Pantanal e Cerrado para o Turismo e 
Hotelaria em MS FASE 2

Lilian da Silva Paiva

3º EVA NARA OLIVEIRA 
GOMES

Tablet (Sicredi 
União MS)

9,8750 06/11/1990 CCBS
Incubadora Tecnológica de Cooperativas 
Populares

Dalva Mirian Coura Aveiro

4º ISADORA MÜNDEL 
MAEOCA

Bicicleta 
(Sicredi União 

MS)
9,7500 01/01/1990 CCBS

Participação da Universidade no Programa 
Saúde e Prevenção nas Escolas

Soraya Solon

PREMIAÇÃO PELAS MAIORES MÉDIAS FINAIS
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Colocação Discente premiado PRÊMIO (parceiro)
Média 

Quesito 1
Data de 

Nascimento
Unidade Título da ação de extensão apresentada

Coordenador/a da ação de 
extensão

1º
MAYARA THAIS FERREIRA 
DOS SANTOS

Cheque vale-desconto 
R$ 60,00 (Sebo São 

Miguel)
10,00 07/12/1988 CPTL

Ética, desenvolvimento moral e relação 
professor-aluno na compreensão da 
(in)disciplina na sala de aula

Ione da Silva Cunha Nogueira

2º
RENATA AMARILHA 
VALENÇOELA

Cheque vale-desconto 
R$ 40,00 (Sebo São 

Miguel)
10,00 02/08/1988 FAMEZ

Projeto LeishNão': educação sanitária como 
ferramenta de controle e prevenção da 
leishmaniose em Campo Grande-MS

Juliana Arena Galhardo

3º
JEFERSON APARECIDO DE 
OLIVEIRA PAULA

Cheque vale-desconto 
R$ 20,00 (Sebo São 

Miguel)
10,00 29/07/1983 CPCX

Projeto Diabetes: prevenindo a neuropatia 
periférica

Juliano Yasuo Oda

Colocação Discente premiado PRÊMIO (parceiro)
Média 

Quesito 2
Data de 

Nascimento
Unidade Título da ação de extensão apresentada

Coordenador/a da ação de 
extensão

1º
EVELLY VITÓRIA AZEVEDO 
DE SOUZA

Cheque vale-desconto 
R$ 60,00 (Sebo São 

Miguel)
10,00 20/11/1994 CPTL Projeto Identidade - Grupo de Teatro Francisco Jose Avelino Junior

2º
JULIANO FERREIRA 
BATISTA

Cheque vale-desconto 
R$ 40,00 (Sebo São 

Miguel)
10,00 14/06/1993 INQUI

III FETEC MS & II FETECCMS JR. - FEIRA DE 
TECNOLOGIAS, ENGENHARIAS E CIÊNCIAS DE 
MATO GROSSO DO SUL & FEIRA DE 
TECNOLOGIAS, CIÊNCIAS E CRIATIVIDADE DE 
MATO GROSSO DO SUL JÚNIOR 2013

Ivo Lei te Filho

3º TALITA ABI RIOS
Cheque vale-desconto 

R$ 20,00 (Sebo São 
Miguel)

10,00 15/12/1986 CCBS Programa para Educação em Saúde na UFMS
Maria Lisiane Moraes dos 
Santos

Premiação pelas maiores médias do QUESITO 1 (Relevância, fundamentação teórica e metodologia)

Premiação pelas maiores médias do QUESITO 2 (Interação concreta com a comunidade externa e seus segmentos significativos)
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Colocação Discente premiado PRÊMIO (parceiro)
Média 

Quesito 3
Data de 

Nascimento
Unidade Título da ação de extensão apresentada

Coordenador/a da ação de 
extensão

1º
LUCAS STEISINEY 
TAMANAKA AMORIM

Cheque vale-desconto 
R$ 60,00 (Sebo São 

Miguel)
10,00 08/08/1994 FACOM

Fase II: DESTACOM: Despertando Talentos em 
Computação

Luciano Gonda

2º
ALINE VIUDES GARCIA DA 
SILVA

Cheque vale-desconto 
R$ 40,00 (Sebo São 

Miguel)
10,00 05/04/1986 CPCX TalentW - Ano 3 Deiviston da Silva Aguena

3º
ANDRESSA GOMES 
FRAZÃO

Cheque vale-desconto 
R$ 20,00 (Sebo São 

Miguel)
9,75 05/11/1989 CCBS

Capacitação Multiprofissional em 
Gerontologia 2012

Suzi Rosa Miziara Barbosa

Colocação Discente premiado PRÊMIO (parceiro)
Média 

Quesito 4
Data de 

Nascimento
Unidade Título da ação de extensão apresentada

Coordenador/a da ação de 
extensão

1º THAIS BUZETTI BARBOSA
Cheque vale-desconto 

R$ 60,00 (Sebo São 
Miguel)

10,00 17/02/1993 CPTL
Recuperação de Áreas Degradadas no 
Assentamento de Reforma Agrária São 
Joaquim em Selvíria-MS

Rosemeire Aparecida de 
Almeida

2º
FABIANE MARIA DAS 
NEVES

Cheque vale-desconto 
R$ 40,00 (Sebo São 

Miguel)
10,00 17/07/1986 CPAN

Núcleo de Práticas em Psicologia 
Organizacional e do Trabalho - NUPPOT

Vanessa Catherina Neumann 
Figueiredo

3º
BRUNO DIEGO ALCANTARA 
CARDOZO

Cheque vale-desconto 
R$ 20,00 (Sebo São 

Miguel)
9,75 05/12/1992 CPAR

Profissionalização da COOREPA e 
Empoderamento dos Cooperados

Geraldino Carneiro de Araújo

Premiação pelas maiores médias do QUESITO 4 (Interação com políticas públicas externas à UFMS)

Premiação pelas maiores médias do QUESITO 3 (Articulação interdisciplinar ou multidisciplinar e contribuição com a formação integral 
discente)
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Participantes avaliam e aprovam

estrutura e formato do evento
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A organização do 7º 
ENEX, da PREAE ela-
borou e aplicou um 

sistema de avaliação do even-
to junto aos mais de duzentos 
participantes, com intuito de 
dar visibilidade ao complexo 
de promoções e, assim, poder 
aperfeiçoar pontos conside-
rados necessários para o ano 
2014. Com este objetivo, foram 
aplicados, sob forma de ques-
tionários, consultas sintéticas 
sobre a avaliação que os parti-
cipantes fizeram acerca de todo 
o encontro, inclusive detalhes 
estruturais. Cada documento 
registrado visou, em separado 
uma Avaliação Participantes”, 
uma verificação dos “Índices 
de aprovação” e o registro das 
“considerações e sugestões dos 
participantes”.

Foram avaliados itens dos 

mais abrangentes, incluindo te-
mas como translado, hospeda-
gem, divulgação/sinalização, or-
ganização, acolhimento, tempo 
de duração, materiais distribu-
ídos individualmente, equipa-
mentos disponibilizados, distri-
buição da programação, local 
de realização da abertura, local 
de realização das atividades, 
quantidade de participantes em 
cada sala, tempo de explana-
ção para cada trabalho, apre-
sentações realizadas, interação 
entre os participantes, processo 
de avaliação das apresentações. 
premiação oferecida e alimenta-
ção (coffee break e refeições). 
A média de aprovação obtida foi 
satisfatória, com nota 8.0. 

Sete itens (local de realiza-
ção da abertura, alimentação, 
hospedagem, materiais distribu-
ídos individualmente, local de 

realização das atividades, apre-
sentações realizadas e tempo 
de duração) obtiveram entre 91 
e 100% de aprovação confor-
me os resultados obtidos pelo 
levantamento. Por sua vez, os 
itens subseqüentes (equipamen-
tos disponibilizados, tempo de 
explanação para cada trabalho, 
premiação oferecida, acolhi-
mento, quantidade de partici-
pantes em cada sala, traslado 
e distribuição da programação) 
receberam índices que variam 
entre 82% e 89% de aprovação. 
Foram avaliados com números 
que ficaram entre 72% e 78% os 
quesitos divulgação / sinaliza-
ção, interação entre os parti-
cipantes e organização. E, por 
final, ficou com 55% de apro-
vação o processo de avaliação 
das apresentações discentes no 
evento. 
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Item avaliado Índice de aprovação
Local de realização da abertura Entre 91,55% e 100%
Alimentação (coffee break e refeições)
Hospedagem
Materiais distribuídos individualmente
Local de realização das atividades
Apresentações realizadas
Tempo de duração (3 dias)

Item avaliado Índice de aprovação
Equipamentos disponibilizados Entre 82,39% e 89,29%
Tempo de explanação para cada trabalho
Premiação oferecida
Acolhimento
Quantidade de participantes em cada sala
Traslado
Distribuição da programação

Item avaliado Índice de aprovação
Divulgação / sinalização Entre 72,66% e 78,87%
Interação entre os participantes

Organização

Item avaliado Índice de aprovação

Processo de avaliação das 
apresentações

55,63%
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G
AL

ER
IA Flagrantes fotográficos registram 

os três dias do encontro

Nas páginas a seguir, a Sinapse traz as fotos que abor-
dam os vários ângulos e perspectivas da participação 
dos estudantes, professores e técnicos da PREAE, em 

clima de interação e mútuo conhecimento durante as apresen-
tações dos resumos dos projetos em todas as áreas propostas. 
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“Participar do ENEX foi um experiência 
muito gratificante por representar a 
equipe da qual participo e conhecer 
as diversas atividades desenvolvidas na 
UFMS. O evento é muito importante para 
a consolidação da extensão em nossa 
Universidade e em nosso estado, e faz 
com que haja maior interação entre as 
ações. A partir do ENEX conseguimos novas 
parcerias com projetos de pesquisa e 
extensão de outros cursos da Universidade, 
favorecendo os planos futuros de 
interdisciplinaridade e de expansão das 
ações para novos e diversos públicos 
alvo. Foram apresentadas 149 ações e 
nos encaixamos entre as 16 melhores! 
Nosso projeto é novo e, mesmo com as 
dificuldades apresentadas conseguimos 
colocar o plano em prática.” 

PA
RT

IC
IP

AÇ
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CA

DÊ
M
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A

Renata A. Valençoela

Curso: Medicina - FAMED
Projeto: LeishNão 

A pontuação final classificatória apontou pouca diferença entre os 
concorrentes à melhor apresentação. O que mais vale, segundo a 
maioria das opiniões, é a experiência multidisciplinar, num meio 
discente que compareceu para dar tudo de melhor possível para 
valorizar o certame. Ganhou com isso o padrão elevado de todos 
os desempenhos. Eis algumas opiniões expressas pelos vencedores, 
cujas apresentações foram consideradas as melhores:

Todos são vencedores



Janeiro/Fevereiro de 2014      Edição 04

55

Aline Garcia

”A participação no ENEX foi muito 
gratificante, pois, foi possível representar 
o projeto do qual faço parte, TalentW 
Ano3, com a orientação do meu 
coordenador Prof. Me. Deiviston da Silva 
Aguena. Possibilitou também a troca de  
experiências com os demais acadêmicos 
que apresentaram seus projetos, e, 
conhecer brevemente, os demais projetos 
de extensão de outros câmpus do interior 
da UFMS. Sobre a minha premiação 
“Quesito 3 – Articulação interdisciplinar 
ou multidisciplinar e contribuição com 
a formação integral do discente” estou 
satisfeita, pois, sem duvida o projeto esta 
fazendo com que eu me torne preparada 
para o mercado de trabalho, e quero  
ressaltar que a premiação não é só minha, 
e sim, de todos os membros do projeto.”

“Fiquei muito feliz em participar do 
Encontro de Extensão da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul, com 
certeza esse tipo de evento que abrange 
projetos de diferentes cursos contribuiu 
de forma valiosa para a nossa formação 
acadêmica. É imprescindível essa 
interdisciplinaridade, com intercâmbio 
de informações e idéias. Assim, 
proporcionamos visibilidade da mesma 
forma que podemos ver  com clareza o 
teor de outras áreas de atuação. Foram 
dias produtivos aqueles, do evento 
realizado em novembro. E quanto à 
premiação fiquei super lisonjeada, e 
acredito que isso contribui não só para a 
nossa formação profissional, mas também 
para a nossa realização pessoal.”

“A participação em uma extensão se torna 
em uma experiência muito significativa 
na vida acadêmica, pois proporciona 
ao aluno um contato maior com a 
comunidade, conhecendo a realidade fora 
dos muros institucionais. Aprimorando 
conceitos vistos na graduação unindo a 
teoria e a prática na construção de um 
conhecimento científico. Aprende também 
a trabalhar em equipe, e vivencia a 
importância da interdisciplinaridade na 
busca de um bem comum. Esse projeto  
me tornou grande fã do trabalho realizado 
nas comunidades ribeirinhas. No qual 
envolve a participação de vários cursos. 
Através deste vivenciei experiências que 
vou levar para minha vida profissional 
e pessoal, valores aprendidos, e 
conhecimentos complementares. ”

Stéfani C. dos SantosFabiane Neves

Curso: Administração - CPCX
Projeto: TalentW Ano3

Curso: Psicologia - CPAN
Projeto: Práticas em Psicologia 
Organizacional e do Trabalho

Curso: Enfermagem - CCBS 
Projeto: Enfermagem na comunidade 

Passo do Lontra
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“O 7º ENEX foi uma verdadeira 
apoteose de projetos que geram 
impacto social por meio de uma rede 
de pessoas engajadas com o movimento 
extensionista nas universidades. A 
UFMS se tornou o verdadeiro universo 
extensionista, especialmente pelo 
número de acadêmicos envolvidos, 
pela multidisciplinaridade dos 
projetos apresentados e, ainda, 
pelo comprometimento e desejo de 
transformar a sociedade evidentes em 
brilho nos olhos de cada extensionista. 
Esse ano criei e Aliança Extensionista 
(facebook.com/AliancaExtensionista), 
como o objetivo de reunir e divulgar 
projetos de extensão universitária e 
fazer disso uma rede. ” 

 “O encontro proporcionou troca de 
ideias com outras áreas do conhecimento, 
troca de experiências e a possibilidade 
de conhecer a diversidade de projetos 
voltados para a comunidade em prol da 
sustentabilidade no mundo contemporâneo 
que vivemos. Aprendi que há uma 
vasta oportunidade de realizar projetos 
vinculando o meu curso aos demais. 
Para mim, ser premiada foi uma grande 
satisfação, pois há 2 anos participo deste 
projeto, e me sinto realizada e orgulhosa 
pelo reconhecimento. Gostaria ainda de 
agradecer a Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul, especialmente a PREAE, 
que nos proporciona a participação em 
projetos relevantes ao conhecimento 
acadêmico e profissional.”

“Participar do ENEX foi uma experiência 
marcante, pois, ao ver as outras ações 
que os colegas estão desenvolvendo 
na UFMS, foi possível notar que há 
um grande esforço para aproximar 
a sociedade e a universidade. Nós, 
discentes e docentes, temos sempre que 
ter em mente que tudo o que fazemos 
aqui, seja pesquisa ou extensão, tem por 
objetivo maior melhorar o que está “lá 
fora”. Compartilhar nossas experiências, 
receber sugestões e ainda ter a honra 
de ter sido premiado com 1º Lugar no 
Quesito 2 (Articulação interdisciplinar 
ou multidisciplinar e contribuição com 
a formação integral discente) fez com 
que eu me interessasse ainda mais pelas 
atividades de extensão da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul.”

Joice Marques Barros Bruno Cardozo Lucas Tamanak

Curso: Geografia - CPAQ
Projeto: Valorização de plantas alimentícias 

do Pantanal e Cerrado para o turismo e 
hotelaria em MS – Fase 2

Curso: Ciências da Computação - FACOM   
Projeto: Fase II Destacom 

Curso: Administração - CPAR
Projeto: Profissionalização da COOREPA e 

Empoderamento dos Cooperados
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O Comitê Editorial da Revista Sinapse avisa 
aos coordenadores de projetos que, ao ini-
ciarem suas ações em 2014, tenham especial  
atenção para a cobertura fotográfica de seus 
eventos. As fotos precisam atender a qua-
drantes de qualidade (no mínimo 72 dpi) em 

alta resolução. 
É recomendável, segundo o Comitê, que alu-
nos e professores priorizem estes registros 
para que o produto final a ser publicado te-
nha o mais alto padrão, para a internet e im-
pressão, quando necessário. 

Fotografia dos projetos para a revista Sinapse

O Programa de Apoio à Extensão Universitária 
publicou edital de abertura de processo seletivo, 
com vistas ao oferecimento de apoio financeiro 
do Programa de Apoio à Extensão Universitária 
(PAEXT) e do Programa de Bolsas de Extensão 
(PBEXT) para ações de extensão a serem desen-
volvidas no exercício de 2014. Entre outros de-
talhes, o documento apresenta os requisitos e 
agendamento de ações para proponentes. 
As propostas que tenham discentes de gradua-
ção, discentes de pós-graduação, docentes ou 
técnico-administrativos da UFMS como público-
-alvo prioritário ou majoritário, caracterizando o 
foco da ação na atenção às demandas internas, 
deverão ser submetidas, consoante a normatiza-
ções próprias no âmbito de suas competências, à 

apreciação da Pró-Reitoria de Ensino de Gradu-
ação, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
ou Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e do Traba-
lho, conforme o caso. O período de elaboração 
e submissão das propostas (exclusivamente via 
Sigproj – anexar manifestação favorável da Uni-
dade Proponente do coordenador) vai até o dia 
19 de janeiro de 2014, às 23 horas. Por sua vez, a 
análise de enquadramento, avaliação e divulga-
ção do resultado preliminar – média final e clas-
sificação das propostas recebidas  será realizado 
até o dia 14 de fevereiro. Entrega das propostas 
aprovadas na CEX/PREAE, formalizadas em pro-
cesso devidamente instruído vence o prazo no 
dia 27 de fevereiro. Lançamento do Edital para 
seleção de discentes candidatos a bolsas de ex-
tensão será até o dia 28 de fevereiro. 

Programa de apoio à extensão lança edital para 2014

A PREAE solicita especial atenção dos co-
ordenadores de projeto neste período de 
encerramentos e reinício de atividades. 
Aqueles Coordenadores que estão elabo-
rando o Relatório final do PAEXT/2013 e 
que foram contemplados com recursos 
adicionais aprovados no âmbito do Edital 
nº 52/2013-PREAE e que estão encontran-
do dificuldade par submeter o relatório, 
favor lançar a receita e as despesas dos 
recursos adicionais no espaço reservado 
para observação ou numa planilha em 
anexo. Qualquer dúvida favor entrar em 
contato com a PREAE no e-mail: cex.pre-
ae@ufms.br.

Coordenadoria de extensão recebe 
relatórios de projetos


