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Caros leitores, a sua revista ele-
trônica Sinapse está de volta 
após um período de ajustes in-

ternos e reinício de atividades extensio-
nistas em todos os câmpus, com ações 
diversas desenvolvidas em todos os seg-
mentos organizados pela Pró-Reitoria de 
Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis 
(PREAE).

Esta edição, especialmente, marca o 
retorno aos nosso conteúdos programá-
ticos, segundo as premissas básicas da 
revista. Portanto, apresentamos o valio-
so Programa de Extensão Universitária - 
PROEXT, no âmbito da Universidade Fede-
ral de Mato Grosso do Sul,que conta com 
nove projetos. Instituído pelo governo 
federal no âmbito do Ministério da Edu-

cação, o PROEXT é destinado a apoiar ao 
desenvolvimento de projetos de extensão 
universitária, com vistas a ampliar sua in-
teração com a sociedade.

 O ProExt/MEC,tema da presente edi-
ção da Sinapse, ao incorporar a articula-
ção com as políticas públicas como refe-
rência para o incentivo e o financiamento 
de ações extensionistas, tem impulsiona-
do a caracterização de ganhos nas esferas 
acadêmica, cultural, científica e política, 
beneficiando desta forma a comunidade 
universitária e variada gama de setores 
da sociedade, alcançada pela ampliação 
da quantidade e da qualidade das ações 
extensionistas desenvolvidas no país, de 
modo geral, e, particularmente, no Esta-
do de Mato Grosso do Sul.

 A PREAE, como órgão gestor da políti-
ca institucional de extensão universitária, 
não tem medido esforços para imprimir 
excelência ao fazer extensionista. A Co-
missão Central de Extensão foi renovada 
e, a partir desta, foram constituídos três 
grupos de trabalho que, atualmente, es-
tão discutindo melhorias relativas aos se-
guintes tópicos: Programas de Extensão e 

Temas Prioritários; Monitoramento, ava-
liação e relatório final de ações de exten-
são, e  Carga horária de extensão e pon-
tuação no Sistema de Avaliação Docente.

 A PREAE entende que a desejável 
ampliação dos investimentos para ações 
de extensão será uma conseqüência da 
melhoria da qualidade tanto das propos-
tas elaboradas (oriundas das mais diver-
sas unidades) quanto dos processos (da 
administração e da gestão) para, em de-
corrência, conseguirmos maior sucesso 
na aproximação e na relação com a so-
ciedade.

 Neste contexto, o apoio oferecido 
pelo MEC tem surtido duplo efeito positi-
vo: tanto tem pressionado nossos exten-
sionistas a qualificarem suas propostas 
quanto, a partir do financiamento, pro-
porcionado melhoria das condições hu-
manas e materiais de sua realização. E 
estas são as propostas que o leitor poderá 
conferir nas páginas a seguir. Boa leitura 
a todos.

Rubens Aquino
Editor da Revista Sinapse
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Ações essenciais que mobilizam a sociedade
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Sinapse – Como funciona o ProExt – Pro-
grama de Apoio à Extensão Universi-
tário? 
João Batista   -  O PROEXT - MEC/SESU é 
uma ação do Ministério da educação para 
fomentar a Extensão Universitária como 
práticas voltadas para o atendimento de 
necessidades sociais (por exemplo, habi-
tação, produção de alimentos, geração 
de emprego, redistribuição da renda), 

relacionadas com as áreas de Comuni-
cação, Cultura, Direitos Humanos e Jus-
tiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, 
Tecnologia e Produção, Trabalho, desta 
forma, estimulando a utilização das tec-
nologias disponíveis para ampliar a ofer-
ta de oportunidades e melhorar a quali-
dade da educação em todos os níveis e 
contribuindo para que a Extensão Uni-

versitária seja uma das formas de busca 
para a solução dos grandes problemas 
sociais do País.  

Sinapse – Qual a importância do Pro-
Ext para os acadêmicos e para a co-

munidade assistida?
João Batista  – A transformação da Ex-
tensão Universitária em um instrumento 
efetivo de mudança da Universidade e da 
sociedade, em direção à justiça social e 
ao aprofundamento da democracia, ca-
minha ao lado do enfrentamento desses 
desafios e a busca das novas oportunida-
des que se descortinam no contexto in-
ternacional e na realidade brasileira. O 
Proext desponta no atual cenário brasi-
leiro como um instrumento que visa  so-
lucionar desafios a serem confrontados 
e oportunidades a serem  aproveitadas 
por meio de políticas públicas praticadas 
pelo governo vigente. Mas, ressaltamos 
que a efetividade destas políticas públi-
cas, por sua vez, depende fortemente 
do que as instituições de ensino superior 
- em especial as universidades públicas 
e a extensão universitária - podem ofe-
recer aos governos e à sociedade.

Sinapse – O que torna uma proposta de 
ação de extensão atrativa para apro-
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“UFMS implementa o Programa de Apoio à Extensão Universitária”
Por Rubens Aquino

“ “Os valores: até 100.000,00 
reais para cada projeto 

no período de 1 ano e até 
300.000,00 para cada programa 

no período de até 2 anos.



João Batista de Santana - 52 anos, há 11 anos em 
atividade na PREAE, onde é chefe da Coordenadoria 
de Extensão, à qual está vinculada a Revista Sinapse.
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vação pela Preae e posteriormente 
pelo MEC? 
João Batista – Principalmente os va-
lores que são disponibilizados para a 
execução das atividades extensionistas 
aprovadas, sendo até 100.000,00 reais 
para cada projeto no período de 1 ano 
e até 300.000,00 para cada programa 
no período de até 2 anos, tornando o 
Edital PROEXT o maior financiador de 
atividades dessa natureza no país atu-
almente.

Sinapse – Há um número limite anual 
de propostas a serem encaminhadas 
ao MEC? Os projetos/programas po-
dem ser apresentados por anos segui-
dos?
João Batista – Os limites são definidos 
por edital e de acordo com as políticas 
públicas voltadas ao fomento educacio-
nal no país. Este ano os limites são os 
seguintes: (olhar a tabela 2.5.1 do Edi-
tal PROEXT 2015, páginas 3 e 4). 

Sinapse – Quando o ProExt passou a 
ser oferecido na UFMS? Desde então, 
quantos projetos e programas já fo-
ram desenvolvidos/contemplados?

João Batista – O Proext é pela SESu/MEC 
desde 2003 há projetos contemplados 
com recursos  do Proext na UFMS. Quais-
quer instituições que tenham as carac-
terísticas contempladas em seu edital 
podem participar. Nesse período de 2002 
até hoje a UFMS foi contemplada com 
vários projetos e programas, benefician-
do o interior e a Capital.

Sinapse – Quantos projetos e progra-
mas do ProExt foram aprovados para 
a UFMS em 2014? 
João Batista – Em 2014 foram 5 proje-
tos e 4 programas aprovados pelo MEC 
no âmbito de atuação da UFMS, sendo 
contemplado com o montante de R$ 
819.311,46 reais.

Sinapse – Quantos projetos e progra-

mas do ProExt foram selecionados 
para representar a UFMS em 2014 com 
vigência a partir de 2015? 
João Batista – Até o momento foram se-
lecionadas 47 propostas entre projetos 
e programas de extensão, com ênfase 
nas áreas de educação, saúde, cultura, 
tecnologia e inovação para inclusão so-
cial, além das áreas de meio ambiente e 
políticas públicas para a juventude. No 
momento ocorre a revisão técnica das 
propostas selecionadas, para encami-
nhamento à concorrência nacional até 
dia 28.04.2014.

“ “Até o momento foram 
selecionadas 47 propostas com 
ênfase nas áreas de educação, 

saúde, cultura, tecnologia e 
inovação para inclusão social, 

principalmente.
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Programa Teréna

Programa Teréna
Coordenadora: Dulce Lopes Barboza Ribas
Unidade: CCBS
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O s Teréna constituem o segundo 
contingente populacional indíge-
na em Mato Grosso do Sul, vivendo 

em aldeias demarcadas pelo serviço de Pro-
teção ao Índio (SPI) ainda nas três primeiras 
décadas do séc. XX. Nos últimos anos, mui-
tos indígenas Teréna têm buscado o traba-
lho externo em usinas de cana de açúcar, 
especialmente como bóias-frias na época da 
colheita.

O contato e a articulação com popula-
ções não-indígenas aconteceram e ainda 

acontecem em bases desfavoráveis para os 
Teréna. A complexidade dos problemas que 
estão submetidos tem demandado ações es-
pecíficas de enfrentamento nas diversas áre-
as.

Neste contexto, a educação escolar in-
dígena diferenciada é demanda para todos 
os níveis da educação básica com o objetivo 
de garantir a construção da autonomia e da 
sustentabilidade das escolas indígenas.

Consciente desta problemática e a par-
tir de demandas das comunidades indígenas 

envolventes, o Grupo de Estudos e Pesquisas 
em Populações Indígenas (GEPPI) vem execu-
tando as atividades vinculadas ao Programa 
Teréna, apoiando-se na formulação de ações 
que visam à valorização e fortalecimento da 
autonomia dos povos indígenas, a partir da 
implementação de ações voltadas para edu-
cação, saúde e meio-ambiente.

Coordenado pela Profª Dulce Ribas, o Pro-
grama tem como objetivo desenvolver ações 
de fortalecimento e capacitação pedagógica 
em escolas indígenas, incluindo professores, 

Coordenação e participantes 
do projeto desenvolvem 

atividades em grupo
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alunos matriculados, técnicos e pais de cinco aldeias 
Teréna da Terra Indígena Buriti (situadas nos municí-
pios de Sidrolândia e Dois Irmãos do Buriti-MS).

Para a coordenadora do Programa, “o diferencial 
das atividades desenvolvidas pelo GEPPI é que estas 
partem da proximidade, relações de confiança e de-
mandas dos diferentes grupos (jovens, lideranças/ca-
ciques, mulheres, crianças, idosos e professores in-
dígenas), através da problematização da realidade, 
buscando alternativas para os desafios que se apresen-
tam nas comunidades”, conclui.

O desenvolvimento do Programa Teréna busca ir ao 
encontro de demandas concretas na luta pela reinven-
ção da escola indígena. Neste sentido, a promoção de 
ações de fortalecimento e capacitação de professores 
e alunos através de tecnologias sociais adaptadas ao 
contexto e a realidade local, constitui-se numa das es-
tratégias de superação com a valorização de saberes e 
práticas locais.

Dentre outras atividades que poderão ser propos-
tas no decorrer do desenvolvimento do Programa, atu-
almente encontram-se em fase de implementação:

• Elaboração de materiais pedagógicos em parce-
ria com a comunidade, considerando o aspecto lúdico 
e o desenvolvimento da criatividade de cada partici-
pante. Serão confeccionados trabalhos de acordo com 
os temas apresentados nos cursos e oficinas (meio am-
biente, alimentos e saúde) e que deverão ser capazes 
de serem aplicados pela comunidade para elaboração 
de outras atividades.

• Com as oficinas de produção de vídeos espera-se 



Preparo da refeição em 
fogão a lenha
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valorizar os saberes tradicionais Teréna pelo uso de no-
vas tecnologias e possibilitar novas formas de expressão 
cultural para a comunidade. Ao criar na aldeia um espa-
ço permanente de formação, pesquisa, registro e pro-
dução, os Teréna poderão potencializar a comunicação 
e o intercâmbio com outros povos e com a sociedade 
não-indigena.

• Oficinas de leitura a partir da implantação de uma 
biblioteca itinerante, para atender as cinco escolas, 
através de rodas de leitura e contação de histórias.

• Oficinas de desenho com os temas meio ambiente, 
alimentos e saúde, constituindo uma ferramenta lúdica 
em diferentes disciplinas.

• Oficinas de culinária com alimentos locais da es-
tação produzidos localmente e elaboração das receitas 
tradicionais Terena, na cozinha comunitária da Associa-
ção de mulheres indígenas da Aldeia Água Azul.

• Visitas orientadas a museus, exposições e univer-
sidades, com a participação de professores e alunos das 
escolas indígenas e das universidades envolvidas.

Para o desenvolvimento das atividades o grupo, for-
mado por docentes, discentes e técnico-administrativos 
da UFMS e com parceria de alguns professores da Uni-
versidade Federal da Grande Dourados e da Univesida-
de Anhanguera-Uniderp, conta com o apoio institucional 
da Fundação Nacional do Índio, Museu das Culturas Dom 
Bosco, Secretarias Municipais de Educação de Sidrolân-
dia e de Dois Irmãos do Buriti, Secretaria Estadual de 
Educação, além da Associação Indígena Sêno Hico Hono-
no Evoti Uné.



O tradicional arroz 
com feijão

O pilão é essencial para 
a produção alimentícia 

das famílias
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Ensinar e aprender com 
a sabedoria popular

Pintando a Cara
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Pintando a Cara
Coordenadora: Josiane Peres Gonçalves
Unidade: CPNV
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O projeto “Pintando a Cara” surgiu no 
ano de 2011 com a finalidade de de-
senvolver atividades relativas a pin-

tura facial, música e ludicidade com crianças 
e adolescentes do Projeto Maranatha de Navi-
raí (entidade não governamental que atende 
crianças e adolescentes em horários em que 
não estão na escola, com a intenção de tirá-lo 
da rua ou de situação de risco). 

Inicialmente as atividades práticas eram 
desenvolvidas semanalmente e o “Pintando a 
Cara” era constituído por três entidades ou 
instituições de Naviraí: UFMS/CPNV, Projeto 
Maranatha e Rotary Club de Naviraí Integra-
ção. 

De acordo com a coordenadora Josiane 
Peres “O projeto atende aos princípios da ex-
tensão universitária: a partir dos conhecimen-
tos científicos adquiridos em sala de aula, as 
alunas de graduação vão a diversas realidades, 
ensinam e também aprendem com a sabedo-
ria popular, proporcionam formação a esses 
públicos e ao mesmo tempo aprimoram o seu 
próprio processo de formação profissional”.

 A cada ano, novas entidades tornaram-
-se parceiras, e neste ano o projeto recebe fi-
nanciamento do MEC/SESu por meio do Edital 
Proext 2014, tendo nove bolsistas de exten-
são contando com as seguintes parcerias do 
município de Naviraí: Rotary Club Integração; 

Projeto Maranatha; APAE; Lar da Criança; Ge-
rência Municipal de Educação – GEMED.

O projeto também recebe muitos convi-
tes para participar e colaborar com a realiza-
ção de eventos diversos, como por exemplo, 
na semana do dia 12 de outubro de 2013, foi 
realizada uma gincana na COPASUL (Coopera-
tiva de Naviraí) e um evento realizado em um 
bairro da cidade, que teve aproximadamen-
te 3.000 (três mil) participantes. Também foi 
promovido pela Prefeitura Municipal e Gerên-
cia de Educação o evento “Comunidade em 
Ação” as alunas extensionistas realizaram a 
pintura facial nas crianças que estiveram pre-
sentes no evento. 

Equipe responsável pelo 
sucesso do programa 

de cidadania
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“Outro fator importante é que as ações 
extensionistas são desenvolvidas em locais 
fora da universidade e são as alunas de Pe-
dagogia que organizam e realizam todas as 
ações, sob a minha orientação. E assim, a 
proposta de extensão deu origem a um novo 
projeto de pesquisa, culminando com a pro-
dução de novos conhecimentos que têm sido 
divulgados em eventos científicos no país” 
complementa a coordenadora.

 Em agosto de 2013, o Projeto “Pintan-
do a Cara” promoveu o I Festival de Pipas, 
no câmpus da UFMS, sendo uma forma de 
resgate das brincadeiras tradicionais e ain-
da de trazer a comunidade até à universida-
de. A inscrição era um kg de alimentos não 
perecível que foram doados para o Projeto 
Maranatha e Lar da Criança. As crianças que 
residem no Lar da Criança participaram com 
as pipas confeccionadas durante a realiza-
ção do projeto na semana anterior.

O projeto “Pintando a Cara” fundamen-
ta-se na perspectiva de inclusão social e 
possibilita meios para que as alunas de Pe-
dagogia adquiram experiências diversifica-
das, tais como: planejamento das atividades 
práticas, aprofundamento das questões teó-
ricas relativas ao tema do projeto, trabalho 
realizado com grupos diversificados, contri-

buição social por tratar-se de entidades não 
governamentais e pela especificidade do pú-
blico atendido. 

Um dos aspectos relevantes do “Pintan-
do a Cara” é que as alunas de Pedagogia que 
desenvolvem todas as atividades práticas. 
Assim, essas alunas são consideradas como 
sujeitos de todo o processo e muito apren-
dem com públicos diversificados. Desde o 
início do curso de graduação (em que ainda 
não existem os estágios ou contatos com rea-
lidades educativas), as alunas já começam a 
trabalhar com as crianças e outros públicos, 
e enquanto ensinam elas também aprendem 
e ampliam o processo de formação profissio-
nal por meio das ações extensionistas.

Devido à evolução do projeto, surgiu a 
necessidade de investigar de forma siste-
matizada sobre os impactos do “Pintando a 
Cara” para Naviraí e assim foi cadastrado e 
em seguida aprovado pela Propp o projeto 
de pesquisa intitulado “Investigação Relati-
va aos Impactos do Projeto de Extensão Pin-
tando a Cara Para a Sociedade de Naviraí” 
com vigência até 2015. Trata-se de uma for-
ma concreta de relacionar a extensão com a 
pesquisa, cujos resultados deverão ser publi-
cados em revistas científicas e apresentados 
em eventos da área. 

Legenda



Regente Manoel Raslan, 
sempre em busca do melhor 

em cada voz

Crianças e professores 
participam das atividades
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Laboratório Multidisciplinar
de Ensino e Aprendizagem
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Laboratório Multidisciplinar de Ensino e Aprendizagem 
(LEA/UFMS)
Coordenadora: Eugenia Brunilda Opazo Uribe
Unidade: CPTL
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O Laboratório Multidisciplinar de Ensino e 
Aprendizagem (LEA) do Campus de Três La-
goas (CPTL) da Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul (UFMS) iniciou suas atividades em 2009, 
constituindo-se como espaço para a discussão da forma-
ção de professores. 

A partir das reuniões foram estabelecidos objetivos, 
dentre os quais podemos destacar: abrigar e conceber 
projetos e ações de ensino, pesquisa e extensão em uma 
perspectiva multidisciplinar; promover a modernização 
e fortalecimentos das licenciaturas do CPTL; contribuir 
para melhoria da qualidade do ensino na Educação Bá-
sica; constituir linhas de pesquisa interdisciplinares na 
área de ensino. 

Para atingir esses objetivos, o grupo organizou reu-
niões, dedicadas ao planejamento e discussão de pro-
postas para o enfrentamento das questões nodais colo-
cadas aos cursos de licenciatura do CPTL.

O Programa ‘’Laboratório Multidisciplinar de Ensino 
e de Aprendizagem (LEA/UFMS): a universidade e a for-
mação contínua de professores no exercício da docência 
na Educação Básica Fase IV’’consiste na continuidade e 
incremento de ações extensionistas iniciadas no âmbi-
to dos laboratórios de ensino dos cursos de licenciatura 
do CPTL/UFMS e que se converteram no LEA/UFMS por 
meio da execução da primeira versão deste programa 
junto ao edital PROEXT 2010.

Conforme a coordenadora Eugenia Opazo, “estamos 
imbuídos de que a formação contínua dos professores 
em exercício na educação básica se dê por meio da co- 

Professores e acadêmicos 
se unem para garantia da 

qualidade do projeto
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laboração da Universidade na elaboração/execução coletiva de ações que privilegiem a formação contínua e, para tanto, elegemos 
como público alvo deste programa os docentes lotados nas redes municipal e estadual no município de Três Lagoas e cidades do bolsão 
sul-mato-grossense”.

As ações extensionistas deste programa elegem questões específicas que abordam desde a questão do planejamento de projetos 
didáticos até questões sobre as especificidades do ensino e da aprendizagem nas diferentes áreas de conhecimento. 

O programa conta com 27 ações, totalizando 18 professores colaboradores, 15 bolsistas de extensão e a participação dos grupos 
PIBID vinculados ao curso de Geografia, História, Letras, Pedagogia e Biologia, bem como dos Grupos PET Conexões de Saberes, vin-
culado aos cursos de História e Matemática.



Sala de aulas é transformada 
em espaço de 

criatividade técnica
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A construção de novas formas de sociabilidade
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História e Cultura Afro-Brasileira: os Desafios para 
a Educação das Relações Étnico-Raciais
Coordenador: Daniel Henrique Lopes
Unidade: CPNV
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Diante de um cenário sócio/cultural repleto de 
preconceitos e discriminações e buscando con-
tribuir para a construção de uma sociedade 

mais justa e igualitária, o presente curso de formação 
de professores, tem como objetivo estimular o deba-
te acerca das relações étnico-raciais e os desafios do 
processo de ensino e aprendizagem da história e cul-
tura afro-brasileira e africana. Com o público-alvo de 
professores da Educação Básica de Naviraí/MS e região 
e alunos dos Cursos de Ciências Sociais e Pedagogia da 
UFMS/Câmpus de Naviraí. 

O conteúdo programático do Projeto, enquanto res-
posta às questões enfrentadas pela comunidade nas 
diversas relações cotidianas estabelecidas no ambien-
te escolar, foi distribuído em dez encontros quinzenais 
presenciais, conduzidos por professores da UFMS e de 
instituições parceiras, como a UNESP/Marília e a UFGD. 

Foram discutidos os eixos temáticos preocupados 
tanto com questões teóricas quanto situações práticas, 
envolvendo estudos de caso de preconceitos nas escolas 
pesquisadas, bem como propostas didático-pedagógicas 
para a superação das diversas formas de racismo e para 
a promoção da igualdade étnico-racial.  O desenvolvi-
mento dos encontros decorreu por meio de palestras, 
dinâmicas de grupo, oficinas, debates, seminários, aná-
lise de material didático e de políticas públicas e pes-
quisas em diferentes fontes.

O curso viabilizou o debate e a compreensão das 
diferentes formas de racismo, a preparação dos educa- 

A árvore programática 
montada para socialização
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dores e futuros educadores para abordar as questões relativas às relações étnico-raciais no ambiente escolar, bem como uma reflexão 
sobre as percepções dos alunos a respeito dessa problemática. Deste modo, possibilitou aos cursistas a apropriação de referencial te-
órico específico enquanto uma ferramenta fundamental para a compreensão da realidade social, como possibilidade de construção de 
novas formas de sociabilidades entre os sujeitos, no sentido do respeito e da correção de posturas.

O Projeto estimulou ainda que os participantes atuassem como multiplicadores do conhecimento entre seus pares. Assim, consi-
deramos que a Ação pôde conscientizar e sensibilizar o público-alvo para que, na condição de sujeitos comprometidos com a vivência 
em uma sociedade multicultural e pluriétnica, se dediquem à construção de uma Nação Democrática, a partir da revisão de atitudes 
e relações entre as pessoas. 

Participantes demonstram 
painel com objetivos 

do grupo
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Atendimento fisioterapêutico 
gratuito aos idosos

com doença de Parkinson e 
demência de Alzheimer

UFMS e Associação Brasileira de Alzheimer: implantação 
de uma assistência interdisciplinar com metas a diminuir 
o risco de quedas de idosos com demência
Coordenador: Gustavo Christofoletti
Unidade: CCBS

Março/Abril de 2014      Edição 05



21

Realizando a assistência fisioterapêutica a idosos 
diagnosticados com doença de Parkinson e demên-
cia do tipo Alzheimer, o projeto busca analisar os 

indicadores de saúde envolvendo pessoas diagnosticadas 
com doenças neurodegenerativas, desenvolvendo uma as-
sistência cognitiva-motora a ser aplicado nos pacientes. 
Elaborando cartilhas e folders utilizados pelos familiares 
e cuidadores quanto às atividades do lar. 

Promovendo parecerias com outras instituições, divul-
gando os resultados obtidos em eventos extensionistas e 
científicos. As doenças de Alzheimer e de Parkinson, enti-
dades nosológicas altamente prevalente no idoso, consti-
tuem um grave problema de saúde, pois comumente levam 
à exclusão social do paciente. Embora apresentem déficit 
cognitivo como uns de seus principais sintomas incapa-
citantes, as alterações motoras são comuns nos estágios 
avançados da doença, aumentando o risco de comorbida-
des da referida população. 

O objetivo é promover atendimento fisioterapêutico 
gratuito os idosos com doença de Parkinson e demência 
de Alzheimer, bem como esclarecer os familiares a res-
peito de práticas a serem realizadas no lar. Para tal, par-
ticiparão deste projeto de extensão discentes e docentes 
do curso de Fisioterapia da UFMS. A Associação Brasileira 
de Alzheimer de Mato Grosso do Sul consta com 100 pa-
cientes e cuidadores cadastrados e, por meio deste proje-
to, pretende-se esclarecer os familiares sobre a disfunção 
proveniente da doença e melhorar a qualidade de vida do 
paciente.

Acadêmica de fisioterapia 
participa intensivamente das 
atividades junto aos idosos
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A visão de negócio e o espírito de empreendedor

ReciclAção: processo de empoderamento, inclusão digital 
e sensibilização ética e estética na COOREPA
Coordenador: Geraldino Carneiro de Araújo
Unidade: CPAR
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Com objetivo de promover a autogestão da coope-
rativa, o projeto “Profissionalização da COOREPA e 
Empoderamento dos Cooperados” se propõem em 

capacitar os cooperados em relação aos procedimentos ad-
ministrativos (organização do quadro social, folha de paga-
mento, cálculo de horas, elaboração de atas de reunião). 
Promovendo a transparência nas decisões do conselho admi-
nistrativo e nos relatórios gerados para todos os cooperados, 
o projeto vem desenvolvendo a visão de negócio e o espírito 
de empreendedor, acompanhando as atividades administra-
tivas e produção.

Recentemente foi identificada a demandas do projeto 
quanto aos materiais, à diretora presidente fez um apelo a 
equipe para que planejassem ações de conscientização para 
que a população doassem materiais recicláveis para a coo-
perativa, assim nasceu à ideia do EU RECICLO. No dia 9 de 
abril estarão recebendo todo tipo de material que possa ser 
reciclado, como, papel, papelão, plástico, vidro, garrafa, 
latinha e embalagem de material de limpeza. Todo o mate-
rial recolhido será doado para a COOREPA, que fará a coleta 
do material no dia seguinte a campanha para iniciar o pro-
cessamento para a comercialização.

Conforme o coordenador Geraldino de Araújo, “é a pri-
meira campanha deste tipo, temos a expectativa de reunir 
um volume interessante, e temos o interesse de expandir, 
futuramente, a campanha para as escolas e bairros, assim 
mais pessoas teriam a oportunidade de ajudar a cooperati-
va e a comunidade, uma vez que o projeto dá a destinação 
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Comunidade e UFMS se 
engajam no projeto, com 

ampla participação de 
acadêmicos
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correta destes materiais, que acabam sendo 
reinseridos no processo produtivo, gerando 
menos material no aterro sanitário e menos 
extração de recursos naturais do meio am-
biente. Esperamos que a doação de materiais 
recicláveis para a cooperativa se torne um 
hábito na vida das pessoas.”

A COOREPA é a única cooperativa de reci-
clagem do estado de Mato Grosso do Sul que 
está registrada junto a Organização das Co-
operativas Brasileiras de Mato Grosso do Sul 
(OCB/MS). Em 2011, com a parceria com a 
UFMS/CPAR recebeu 50 mil reais do Prêmio 
Santander Universidade Solidária, e mais 50 
mil na continuidade do projeto em 2012. 

“A proposta objetiva a realização de ati-
vidades para o desenvolvimento da coopera-
tiva como um empreendimento autogestio-
nário. Neste sentido, iniciamos o projeto com 
duas frentes. Uma delas é o acompanhamen-
to da gestão da cooperativa, na organização 
de documentos e capacitação dos diretores 
presidentes que tem resultados quanto a par-
te administrativa da COOREPA. E a outra é a 
conscientização da população quanto à do-
ação de materiais recicláveis, uma deman-
da verbalizada pelos cooperados, sendo as-
sim estruturamos a campanha #EuReciclo na 
UFMS/CPAR e esperados expandir para outras 
escolas e bairros” conclui o coordenador. 

 A extensão ocorre quando a comunida-
de é atendida, os cooperados, a demanda de 
ações de extensão e a Universidade têm res-
pondido a esta solicitação. A cada ano, ca-
dastrando projetos de extensão que solucio-
nam problemas na comunidade adequando a 
teoria com a prática.

A Universidade, na figura de professores, 
técnicos e acadêmicos, organizam capacita-
ções, oficinas, palestras e reuniões para aten-
der as demandas da cooperativa em relação 
aos procedimentos administrativos, treinan-
do os cooperados para autogestão por meio 
do empoderamento dos envolvidos e da pro-
fissionalização.

COOREPA é hoje um exemplo 
de conquistas resultadas de 
parceria entre a sociedade e 

a universidade
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O projeto tem como objetivo me-
lhorar as condições ambientais, 
proporcionar e desenvolver no-

vas oportunidades de geração de renda 
para agricultores familiares, assentados 
de dois projetos do INCRA localizados na 
região nordeste do Estado Mato Grosso do 
Sul (“Região dos Chapadões”). 

A ação tem como procedimento anali-
sar a percepção ambiental dos agriculto-
res familiares dos Assentamentos Mateira 
e Aroeira; Realizar palestras, reuniões e 
oficinas em educação ambiental; Buscar 
alternativas para a deposição do lixo inor-
gânico e reciclagem e realizar treinamen-
to.  Este projeto envolve, agricultores dos 
assentamentos e seus familiares, princi-

palmente os jovens (18 a 25 anos), profis-
sionais da extensão rural e professores do 
ensino fundamental diretamente relacio-
nados com a comunidade.

Será realizado por professores e alu-
nos dos cursos de Agronomia e Engenharia 
Florestal da UFMS, Campus de Chapadão 
do Sul e terá como público alvo os agricul-
tores familiares, além de profissionais que 
trabalham diretamente com os mesmos e 
professores das comunidades envolvidas. 
O lixo rural orgânico é um dos problemas 
observados nesses assentamentos, dessa 
forma serão realizadas ações para a cons-
cientização ambiental e o aproveitamen-
to dos resíduos orgânicos produzidos na 
propriedade, incluindo o lixo doméstico. 

Serão oferecidos cursos, oficinas, 
treinamentos e palestras. Abordando a 

técnica da compostagem como forma de 
aproveitamento desses resíduos será en-
sinada aos agricultores, visando à melho-
ria das condições ambientais, da saúde 
das famílias, além do aumento da produ-
ção de alimentos e renda. 

Outro problema observado entre esse 
grupo de agricultores é a dificuldade com 
conceitos financeiros. A matemática faz 
parte da vida de todos, nas experiências 
mais simples como o contar, comprar e 
operar sobre quantidades, principalmen-
te na agricultura. A potencialidades dos 
conhecimentos matemáticos devem ser 
exploradas de forma mais ampla, visando  
melhor administrar os recursos. Assim, al-
guns conceitos da matemática financeira, 
serão desenvolvidos com os agricultores 
e seus familiares.

Aproveitamento de resíduos 
e melhorias das condições ambientais
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Ações de inserção social e aproveitamento de resíduos 
orgânicos entre agricultores familiares assentados
Coordenadora: Meire Aparecida Silvestrini Cordeiro
Unidade: CPCS
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O uso e conservação de recursos 
naturais buscando associar o 

“saber local” ao “saber científico”

Valorização de Plantas Alimentícias do Pantanal e 
Cerrado
Coordenadora: Priscila Aiko Hiane
Unidade: CCBS
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Desde 2006, o programa de Va-
lorização de plantas alimen-
tícias do Pantanal e Cerrado, 

vem desenvolvendo atividades em co-
munidades rurais no Mato Grosso do 
Sul, relacionadas à melhoria de quali-
dade de vida dos moradores, aumento 
de renda, conservação da vegetação 
nativa e desenvolvimento rural. 

São elaboradas oficinas sobre o uso 
e conservação de recursos naturais, 
buscando associar o “saber local” ao 
“saber cientifico”, com práticas de ma-
nipulação de alimentos, produção de 
mudas, prática de coleta, conservação 
e processamento, confecção de farinha 
e conservas (com ênfase no valor nu-
tricional) de frutos nativos, bem como 
sua comercialização. 

O projeto proporciona a extensão 
universitária ao resgatar pesquisas já 
concluídas pela instituição e aplica em 
beneficio das comunidades, proporcio-
nando o desenvolvimento sustentável 
da região através de ações de inclusão 
social e de valorização da cultura local.

De acordo com a coordenadora Pris-
cila Hiane “os resultados dessas ações 
realizadas por uma equipe multidisci-
plinar de colaboradores diretos e pes-

quisadores têm mostrado que é possível 
contribuir para a melhoria de renda da 
população, a valorização da cultura e 
da biodiversidade local bem como para 
a conservação dos ambientes onde as 
plantas nativas ocorrem.”

A cada ano, novas comunidades são 
incluídas, atendendo inclusive as que 
ainda estão sensibilizadas pelas propos-
tas do programa, mesmo já estando na 
fase de comercialização e produção de 
mudas. A ação inclui a distribuição de 
um livro sobre os frutos do Cerrado e 
do Pantanal, com receitas contextuali-
zadas para as comunidades envolvidas 
no programa. Com a ampliação do pro-
jeto, este ano será proposto o treina-
mento de bolsistas extensionistas para 
atuar em nove municípios envolvendo 
treze comunidades rurais do estado de 
Mato Grosso do Sul e escolas urbanas 
de Campo Grande. 

Os resultados têm mostrado que os 
moradores, quando envolvidos no pro-
cesso de extração e comercialização de 
frutos nativos do Cerrado e Pantanal, 
têm interesse em participar do aprovei-
tamento econômico e conservação das 
áreas nativas. 

Uma das atividades envolve a oferta 

Produtos são resultados do 
esforço conjunto entre a 

UFMS, com seu projeto de 
extensão e a comunidade 

participativa
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de um curso de extensão anual na Universida-
de Federal de Mato Grosso do Sul relaciona-
do com plantas alimentícias para os acadêmi-
cos de graduação e comunidade em geral. Os 
participantes são orientados sobre produção 
de mudas, boas práticas de manipulação de 
alimentos, confecção de pratos com uso dos 
produtos nativos, técnicas de colheita e pós-
-colheita de frutos e estratégias de conser-
vação. Neste ano o curso será realizado aos 
sábados pela manhã, nos meses de maio e 
junho

Os resultados obtidos com o projeto moti-
varam a realização do Simpósio de Frutos Na-
tivos e Exóticos (Sinatex) – Perspectivas da ca-
deia produtiva, em novembro de 2013, na sede 

do SEBRAE em Campo Grande-MS. O Sinatex 
contou com a participação de palestrantes de 
Instituições de diferentes estados brasileiros e 
com apresentação de trabalhos científicos. 

O evento promoveu a ampliação, divul-
gação e/ou troca de informações técnicas e 
científicas na área da Ciência e Tecnologia de 
Alimentos, em nível de matérias-primas regio-
nais, fortalecendo a cadeia produtiva de fru-
tos nativos e exóticos, por meio das oportuni-
dades de negócios entre os elos de produção/
comercialização/consumo, gerando desenvol-
vimento econômico e sustentável para o Esta-
do de Mato Grosso do Sul. 

O Simpósio de Frutos Nativos e Exóticos visa 
um público diversificado, envolvendo alunos 

dos cursos de Farmácia, Nutrição, Tecnologia 
em Alimentos e Ciências Biológicas da UFMS e 
demais instituições, professores, pesquisado-
res, profissionais do agronegócio, produtores 
rurais, comunidades tradicionais e empresas 
do ramo alimentício, como lanchonetes, res-
taurantes e indústrias processadoras de frutos. 
Em 2015 acontecerá o II Sinatex. 

Essas atividades de extensão contribuem 
com a valorização e competitividade dos pro-
dutos regionais no mercado consumidor e ge-
ração de renda nas comunidades extrativistas, 
além do desenvolvimento regional, utilização 
racional de recursos naturais e oferta de pro-
dutos alimentícios com valor nutricional, fun-
cional e sabor peculiar. 

Março/Abril de 2014      Edição 05



29

Março/Abril de 2014      Edição 05

29

A região de fronteira com o Paraguai, tem, na tec-
nologia e informática, presença crucial que mar-
ca a atuação da Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul, enquanto instituição que difunde a sua 
produção de conhecimento de forma singular. Exemplo 
disso é o Programa NERDS da Fronteira, que desde 2009, 
vem desempenhando relevante papel na construção de 
uma estrutura de informática de ponta dentro do Estado.

O Programa NERDS, destaque dessa edição da Sinap-
se, tem como objetivo a médio e longo prazo a consoli-
dação da presença e do processo de expansão da UFMS, 
em especial, com foco nos cursos das áreas de exatas, 
em consonância com os objetivos do REUNI na busca pela 
redução dos índices de evasão e melhoria das taxas de 
sucesso em cursos dessa área. A ideia é colaborar com a 
motivação dos estudantes visando ao fortalecimento das 
bases de conhecimento para a formação de engenheiros 
e técnicos em áreas que têm as ciências exatas e a com-

NERDS DA FRONTEIRA: 
o braço tecnológico de 

expansão da UFMS
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NERDS da Fronteira - Núcleo de Educação, 
Recreação e Desenvolvimento Social da Fronteira
Coordenador: Amaury Antonio de Castro Junior
Unidade: CPPP
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putação como eixos.
Desde as primeiras atividades desenvol-

vidas, registram-se em 2011 e 2012, como 
o período em que as ações de extensão da 
UFMS, oficialmente, contemplaram o NER-
DS com recursos financeiros do Programa 
de Extensão Universitária do Ministério da 
Educação (MEC), segundo editais do PROEXT 
daqueles anos, totalizando R$ 255.471,00 

investidos em bolsas, em apoio e para a rea-
lização e a participação em eventos, aquisi-
ção de materiais permanentes entre outros 
itens de suporte às diversas ações vincula-
das ao Programa NERDS da Fronteira. 

Hoje, este é um programa consolida-
do e com resultados que vem contribuindo 
com a consolidação da presença da UFMS 
no interior do estado. Entre suas ações, 
destacam-se ainda o fato de ampliar as 
oportunidades de formação educacional e 
de qualidade para alunos, professores e de-
mais membros da sociedade, estimulando 
a sua atuação crítica e criativa através de 
atividades e projetos de ensino, pesquisa e 
extensão visando o seu envolvimento com 
as novas tecnologias, com a cultura e com 
a cidadania, considerando os impactos eco-
nômicos, sociais e ambientais, bem como os 
aspectos éticos, morais e humanos, através 
da convivência com acadêmicos, docentes 
e técnicos lotados nas unidades setoriais 
acadêmicas da UFMS que se localizam nas 
cidades pólo.

NERDS é a sigla do Núcleo de Educação, 
Recreação e Desenvolvimento Social da fron-
teira. O Programa surgiu na cidade de Pon-
ta Porã, fruto da integração das ações de 

extensão propostas por servidores e acadê-
micos do CPPP/UFMS. Os NERDS possuem o 
estereótipo de pessoas que exercem inten-
sas atividades intelectuais e nutrem grande 
fascínio por conhecimento e por tecnologia.

Aproveitando-se desse estereótipo e da 
oferta de cursos na área das ciências exa-
tas e tecnológicas em outras unidades da 
UFMS, frutos da expansão da oferta do ensi-
no superior através do REUNI, esta proposta 
apresenta-se como uma alternativa na bus-
ca e preparação de talentos nestas áreas, 
contribuindo com a melhoria da formação 
no estado de Mato Grosso do Sul. Um dos 
grandes desafios dessa proposta é despertar 
nos alunos do ensino fundamental e médio, 
o interesse e a motivação pelo estudo da 
matemática.

Esta proposta pretende, também, difun-
dir o NERDS entre outras unidades da UFMS 
que ofereçam cursos nas áreas de exatas 
e tecnológicas, entre estas, as cidades de 
Coxim (NERDS do Taquari), Campo Grande 
(NERDS da Capital), Corumbá (NERDS do 
Pantanal) e Três Lagoas (NERDS do Bolsão). 
Além dessas cidades, também está previs-
ta a participação de outros municípios que 
oferecem cursos na área.
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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: Pedagogia - CPNV  
Projeto: Pintando a cara 

“Com a participação nesta ação eu 
percebo que não sou somente eu que 
ganho e aprendo, mas as pessoas que 
estão de fora, por exemplo, as crianças. 
Elas se envolvem de uma maneira 
inexplicável, a participação delas é 
muito gratificante, pois elas se envolvem 
de corpo e alma, tanto quanto eu. Sou 
acadêmica do curso de Pedagogia, estou 
no 5º semestre, entrei na Universidade 
em 2012 e desde que fiquei sabendo do 
Projeto “Pintando a Cara” já comecei 
a participar e este ano de 2014 é 
o meu terceiro ano consecutivo. O 
Projeto é de grande importância, não 
só para o desenvolvimento das crianças 
participantes do referido Projeto, 
mas também para a minha formação 
profissional e como cidadã.”

“Em função ao fato da ação de 
extensão que estou vinculada ser 
o Laboratório de Ensino do curso 
de Pedagogia (LABEPED), observo 
que o mesmo contribui de maneira 
singular para o curso. Embora minha 
experiência enquanto bolsista 
atuante nesse projeto de extensão 
tenha se iniciado recentemente, 
tenho notado que minha atuação 
neste meio (particularmente novo) 
me permitiu aprender um pouco 
mais a respeito do funcionamento 
da universidade e também da 
relação ensino, pesquisa e extensão. 
Também tenho mais oportunidades 
para me dedicar à pesquisa.” 
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Cássia Vitali Pereira Patricia Arissa Muray 

Curso: Pedagogia – CPTL
Projeto: Laboratório Multidisciplinar 

de Ensino e Aprendizagem (LEA/UFMS)
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Isabel Ferreira Siqueira 

“Projeto visa à promoção da 
alimentação saudável através 
de oficinas de culinária étnica 
com escolares indígenas da etnia 
Teréna, proporcionando vivências 
e reflexões sobre as relações entre 
meio ambiente, alimentação, 
cultura indígena e saúde, com 
o foco na comida, sabores, 
significados e representações. 
Proporciona grande crescimento 
pessoal e profissional, troca de 
saberes, acolhimento, vivência, 
respeito e experiências em 
comunidades indígenas.”

“Participar do Projeto “História e 
Cultura Afro-Brasileira” foi algo muito 
gratificante e essencial para mim, 
enquanto graduanda do curso de 
Pedagogia e futura profissional da área 
da Educação. Por meio dos encontros 
e dos debates do Curso, pude ter uma 
interação com os demais participantes, 
discutindo questões que ocorrem no 
interior das salas de aula e diante das 
quais, muitas vezes, não sabemos como 
agir. Acredito que essa experiência foi 
de grande importância para que eu 
possa exercer uma prática docente 
que valorize e respeite a diversidade 
existente na sociedade. Assim, o Curso 
foi uma possibilidade de ampliar os 
conhecimentos sobre os desafios para a 
educação das relações étnico-raciais.”

“Tive a oportunidade de conhecer 
diversas plantas alimentícias da região 
do Cerrado e Pantanal e trabalhar 
com algumas delas, além de aprender 
sobre as suas propriedades, funcionais 
e nutritivas, juntamente com um 
enriquecimento cultural a respeito 
delas, pois várias dessas plantas estão 
diretamente ligadas à história e cultura 
de muitas comunidades. É fácil ver como 
uma simples orientação, como a de 
lavagem correta das mãos e manipulação 
de alimentos pode melhorar e muito a 
maneira como as pessoas enxergam a 
saúde e mais a longo prazo a perspectiva 
de negócios. Esse é meu papel de cidadã, 
utilizar o conhecimento adquirido para 
melhorar não só a minha mas também a 
vida de pessoas à minha volta.”

Mariana Rezende Fragoso Ana Caroline da Silva Sales

Curso: Nutrição – CCBS
Projeto: Programa Teréna

Curso: Pedagogia – CCHS
Projeto: História e Cultura Afro-Brasileira

Curso: Farmácia - CCBS 
Projeto: Valorização de plantas alimentícias 

do Cerrado e Pantanal
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“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.”

 “As ações de extensão desenvolvidas 
pelo projeto COOREPA, são diretamente 
relacionada a um grupo de pessoas que 
antes eram excluídas pela sociedade, mas 
que juntas conduzem uma cooperativa de 
reciclagem, empreendimento de grande 
importância dentro do município de 
Paranaíba. Os acadêmicos extensionistas 
apóiam e auxiliam em atividades 
administrativas e de produção. A extensão 
é uma alternativa que o acadêmico 
tem para ampliar seus conhecimentos 
e pesquisar em campo e aprimorar 
as técnicas advindas das disciplinas, 
proporcionando ao acadêmico confrontar-
se com problemas e dificuldades reais 
de um empreendimento, adquirindo 
experiência e aprendizado extra, além do 
absorvido durante as disciplinas do curso.”

“Desde 2011 atuo como Bolsista do 
Programa NERDS da Fronteira, e posso 
dizer que aprendi muito com as ações 
propostas pelo programa. Dentro do 
Projeto Futuros Programadores de 
Ponta posso repassar um pouco do 
que aprendo aos alunos do município. 
Ensinamos a eles uma linguagem 
de programação, algo que tive a 
oportunidade de aprender somente 
quando entrei na Universidade. 
Também aprendi a trabalhar em 
equipe, algo que levarei como 
experiência para a vida inteira.
 É muito gratificante ver o 
desenvolvimento das crianças ao 
longo do curso”.

Letícia Ferreira Xavier Andressa Ce Adriely Afonso da Silva

Curso: Administração - CPAR
Projeto: Coorepa

Curso: Sistemas de Informação - CPPP
Projeto: NERDS da Fronteira

Curso: Fisioterapia – CCBS
Projeto: Tratamento fisioterapêutico a 

doenças de Parkinson e Alzheimer
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Com o tema Diálogos da Extensão: saberes 
tradicionais e inovação científica, o 6° Con-
gresso Brasileiro de Extensão Universitária 
desembarca na Amazônia em 2014. Esta é a 
primeira vez que o evento acontece na re-
gião e a Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul terá quatro representantes no evento. 
São esperados cerca de quatro mil participan-
tes em Belém, entre os dias 19 e 22 de maio. 
A UFPA, que coordena a realização do evento, 
vai também sediar o 6° CBEU. Todas as ativi-
dades irão acontecer na Cidade Universitária 
José Silveira Netto (Campus do Guamá). 

 6° Congresso Brasileiro de Extensão 
Universitária 

Foi divulgado dia 1º de março, no sitio da 
Preae, resultado contendo a relação de 
propostas aprovadas com financiamento 
da UFMS para execução no decorrer do 
ano de 2014. Ao todo foram 98 propostas 
aprovadas (de um total de 127 avaliadas) 
e que, somadas, receberão o aporte de 
R$ 671.577,42 (destinadas à concessão de 
bolsas de extensão, aquisição de mate-
riais de consumo e contratação de ser-
viços de terceiros). A Preae congratula 
a comunidade universitária pelas ações 
aprovadas, ao tempo em que externa 
publicamente seu reconhecimento aos 
extensionistas da UFMS e de outras IES 
que, na qualidade de consultores ad hoc, 
cederam parte de seu tempo e capacida-
de para auxiliarem na avaliação de méri-
to e relevância social das propostas.

Financiamento da UFMS para 
ações de extensão em 2014

A Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul estará concorrendo ao financiamento 
do PROEXT 2015 com 80 programas e pro-
jetos de extensão universitária. As pro-
postas dos professores serão selecionadas 
pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultural e 
Assuntos Estudantis. Posteriormente será 
encaminhada para o Ministério da Educa-
ção e Cultura para avaliação e seleção das 
ações contempladas com os recursos orça-
mentários e financeiros oferecidos. 

PROEXT 2015

A Coordenadoria de Extensão contemplou no dia 17 de mar-
ço, quinze propostas de Ação de Extensão pela excelente 
pontuação alcançada na Avaliação de Mérito e Relevância 
Social aprovada no Edital PAEXT/2014. Foram entregues 
notebooks e câmeras fotográficas com o objetivo de auxi-
liar os alcances propostos pelos projetos. A entrega foi fei-
ta na Sala de Atos da Reitoria da Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul, na Cidade Universitária.  Os projetos 
premiados foram:
Aquidauana: Formação Continuada de Professores Indígenas da 
Aldeia Cachoeirinha II, Miranda/MS. Implicações Ambientais da 
movimentação de coluvios: causas e consequências no assenta-
mento Sumatra – Bodoquena/MS.  
Naviraí: Inclusão escolar de alunos com deficiência: uma ofici-
na de ideias. 
Ponta Porã: Futuros programadores de Ponta.
Três Lagoas: Projeto Identidade X – Grupo de Teatro. Ética, De-
senvolvimento Moral e relação Professor-Aluno na compreensão 
da (in)disciplina em sala de aula – 2° ano. Brasil Idoso 2014. III 
Ano da Universidade Melhor Idade (UMI). 
Campo Grande: Desenvolvimento de uma assistência fisiotera-
pêutica contínua na doença de Parkinson e na demência do tipo 
Alzheimer: UFMS garantindo qualidade de vida à população. Liga 
Acadêmica de Doenças Infecto Parasitárias em Enfermagem I. 
Implantação de programa de atividade física e hábitos saudá-
veis no ambiente de trabalho. Exercendo a cidadania através 
da promoção à saúde e qualidade de vida em uma comunidade 
isolada no Pantanal - MS. Curso sobre violações de direitos de 
grupos vulneráveis. Movimento Concerto. Escola de Formação 
de Jovens Astrônomos 2014. 

Projetos são contemplados com notebooks e 
câmeras fotográficas 


