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O minúsculo e instigante mundo das formigas é registrado pelas lentes do professor Paulo Robson

Cotidiano das formigas no 
Pantanal em quatro atos:

morar, cuidar, explorar, comer
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A presente edição da Sinapse 
se vale da força extraordiná-
ria das imagens em compara-

ção ao alcance das palavras. Essa mes-
ma imagem que reverte o minúsculo em 
maiúsculo. Imagem que revela, das pe-
quenas coisas, a grande beleza. Que re-
busca impensáveis cotidianos para anali-
sá-los na perspectiva da grandiosidade da 
produção científica diária no âmbito da 
Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul. Então, devemos considerar que des-
de a capa, o que este número de agosto 
de sua revista traz ao leitor é a riqueza 
do que se vê e que complementa o que 
se escreve, o que se diz.

 A maestria fotográfica do profes-
sor Paulo Robson tem essa conotação 
que muito bem representa os esforços 
institucionais da UFMS na busca de seu 
lugar entre as proeminências científicas 
do país. A este contexto imagético pode-
mos associar a força dos estudantes de 
outras áreas do conhecimento que não 
medem esforços na prática do processo 
de ensino-aprendizagem, a exemplo do 

que ocorre com a Liga do Trauma de En-
fermagem e o LeishNão, que fazem des-
pontar o trabalho focado de turmas dedi-
cadas à sociedade. São também imagens 
bonitas de se ver. São atividades com-
paráveis às formigas, sempre em bloco, 
sempre visando o bem coletivo. 

 Depois, o pessoal do projeto que 
reinventa tecnologias e sistemas para 
melhorar o sistema de ensino-aprendiza-
gem nas escolas de Mato Grosso do Sul, 
com o projeto Disseminação de produ-
tos das Tecnologias de Informação e Co-
municação para o ensino da Ciência da 
Vida, que buscam, acima de tudo, no-
vas fórmulas de melhorias instrumentais 
e pedagógicas. A formação continuada 
de socioeducadores e o amparo social e 
jurídico a pessoas com deficiência com-
põem um quadro universitário de ex-
trema integração entre as comunidades 
científica e social. São iniciativas mar-
cantes para a construção da cidadania, 
na perspectiva da UFMS.

 E, no aspecto cultural, a música 
é privilegiada com a qualidade dos pro-

fessores e alunos que preparam a cada 
evento os seus Movimentos Concertos, 
mobilizando os meios culturais com o 
que há de melhor para se ouvir. Estes 
são alguns dos destaques que poderão 
ser apreciados, e que foram escolhidos 
pela Comissão Editorial de sua revista 
eletrônica. 

 Experiências que a cada publica-
ção só confirmam a premissa elementar 
de que a Universidade se constrói a par-
tir de suas relações sociais, culturais e 
científicas estabelecidas no campo prá-
tico com a sociedade na qual se insere. 

 Tudo isso, palavras e imagens, 
compõem um relato, uma narrativa das 
coisas boas que são realizadas na insti-
tuição e que precisam ser colocadas à 
vista de todos. 

Boa leitura a todos.

Rubens Aquino
Editor da Revista Sinapse
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A força da imagem e o alcance das palavras
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COTIDIANO DAS FORMIGAS NO 
PANTANAL EM QUATRO ATOS:

Formigas, em sua rotina, 
atuam como mebros de uma 

comunidade unida

morar, cuidar, explorar, comerO COTIDIANO DAS FORMIGAS NO PANTANAL EM 
QUATRO ATOS: morar, cuidar, explorar, comer
Coordenador: Paulo Robson de Souza
Unidade: CCBS
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Opoeta e biólogo Paulo Robson 
de Souza, professor e coorde-
nador do projeto “Cotidiano 

das formigas no pantanal em quatro atos: 
morar, cuidar, explorar, comer”, realiza, 
juntamente com alunos do curso de Bio-
logia, um trabalho em que os resultados 
obtidos pelas análises e riqueza de ima-
gens fotográficas em muito aproximam a 
ciência da poesia. 

O projeto é dedicado à divulgação do 
conhecimento produzido acerca das for-
migas de Mato Grosso do Sul a estudantes 
e professores do ensino fundamental e, 
via internet, ao grande público nacional 
e internacional, sendo que para o conte-
údo online haverá versão em inglês. 

Voltado à Educação Ambiental, co-
municação/divulgação científica e po-
pularização da ciência, está estruturado 
em três grandes atividades e produtos 
relacionados: (1) exposição fotográfica 
‘O cotidiano das Formigas no Pantanal 
em quatro atos: morar, cuidar, explorar, 
comer’; (2) produção e abertura da pá-
gina ‘Formigas de Mato Grosso do Sul’ no 
portal de divulgação científica LifeDesks, 
gerido e alimentado pela comunidade 
científica internacional; (3) produção e 
distribuição gratuita do livro infanto-ju- 

Objetivas fotográficas 
revelam o intrigante e 

o incomum, quse nunca 
perceptível pelos olhos
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venil ‘Atlas Formigas de Mato Grosso do Sul’ 
a escolas do ensino fundamental e biblio-
tecas públicas do MS. Em todas essas ativi-
dades serão envolvidos, além dos bolsistas, 
estagiários, laboratórios e pesquisadores as-
sociados, alunos e professores de Prática de 
Ensino de Biologia do curso de Licenciatura 
em Ciências Biológicas/UFMS, com previsão 
de articular o tema ‘ecologia e conservação 
da natureza’ e o assunto ‘formigas’ às ativi-
dades de estágio em escolas públicas.

De acordo com o professor Paulo, “a ideia 
do projeto é divulgar nossa biodiversidade 

tendo como tema as formigas de Mato Grosso 
do Sul, amplamente distribuídas e tão pre-
sentes em nosso cotidiano, mas, ao mesmo 
tempo, quase sempre ignoradas, por serem 
pequenas e relativamente pouco estudadas. 
Com a exposição fotográfica e o livro com 
linguagem popular, pretendemos dar visibili-
dade a esses interessantes seres, realçando 
suas principais atividades diárias, inclusive 
apresentando espécies raras e diminutas (1 
milímetro) e o seu papel na natureza”.

Um dos resultados mais evidentes des-
se trabalho todo, minucioso, atento, repleto 

de critérios e rigores científicos é o de um 
banco de imagem que muito há de contri-
buir com as ciências e todas as áreas do co-
nhecimento, voltados para a Biologia e para 
a educação.

Paulo Robson e equipe são aqueles in-
cansáveis cientistas que, na busca do conhe-
cimento, enfrentam toda a adversidade que 
possa surgir. Tão determinados e focados 
são que seu estímulo se encontra nos desa-
fios que possam descobrir no dia a dia. E em 
nome da pesquisa e seus resultados concre-
tos, nada parece conseguir detê-los.



Detalhes fotográficos revelam 
dados que a equipe do projeto 

considera surpreendente
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Disseminação de produtos das Tecnologias de Informação 
e Comunicação para o ensino da Ciência da Vida

Trabalhar com a produção 
de imagens é um desafio 
que reúne acadêmicos e 

coordenação do projeto para 
aplicação dos resultados no 

processo de ensino

Elaborando e disseminando produtos das 
Tecnologias de Informação e Comunicação para 
o ensino da Ciência da Vida - Quarta Edição
Coordenadora: Sandra dos Santos Cereali
Unidade: CCBS

Julho/Agosto de 2014      Edição 07



9

Julho/Agosto de 2014      Edição 07

Criar e disseminar pro-
dutos através de tec-
nologias é um desafio 

que implementa sobremanei-
ra todas as formas possíveis 
de produção do conhecimento 
dentro de uma universidade. E, 
no contexto da UFMS, há uma 
atividade em particular que se 
destaca pelo seu caráter difu-
sor das ciências para o seio da 
comunidade.

As imagens obtidas nessas 
atividades falam mais que as 
palavras. A Sinapse mostra al-
gumas fotos desse projeto con-
siderado, desde já, de enverga-
dura para o ensino de ciências.

Trata-se do projeto que 
consiste em iniciativas de cria-
ção e disseminação de material 
pedagógico digital por futuros 
professores de Biologia e pro-
fessores da UFMS, em parceria 
com o Laboratório de Tecnolo-
gias Educacionais (LATEC), que 
visa potencializar o processo de 
ensino das Ciências Biológicas 
no ensino fundamental, médio 
e superior. 

Uma equipe de acadêmi-
cos e professores sai em cam-
po semanalmente para consoli-
dar propostas de inovação. Para 
isso, o material produzido neste 
projeto, assim com aqueles pro-
dutos criados em edições ante-
riores e nos Programas Interci-
ências e Pibid, serão postados 
no Museu Virtual de Biologia da 
UFMS e divulgados a professores 
das escolas públicas estaduais 
do Mato Grosso do Sul, escolas 
públicas municipais de Campo 
Grande e cidades-pólo da EAD, 
coordenações de cursos superio-
res de Ciências Biológicas, téc-
nicos, educadores ambientais, 
Sociedade Brasileira de Ensino 
de Biologia e ao público em ge-
ral.

  De acordo com a coorde-
nadora do projeto, professora 
Sandra Cereali, “o desenvolvi-
mento dessas ações visa, essen-
cialmente, a transposição do 
acervo didático do curso de Ci-
ências Biológicas do CCBS/UFMS 
para meios digitais, de forma 
que outras unidades da UFMS 

Atividades envolvem 
especialidades tecnológicas 
para facilitar metodologias 
educacionais em escolas
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no interior e mesmo o curso de Licenciatura 
em Ciências Biológicas a Distância possam ser 
beneficiados com a utilização destes materiais. 
Além de permitir o livre acesso deste acervo 
para professores e alunos do Ensino Básico, via 
Museu Virtual de Biologia da UFMS, ainda em 
construção”.

Para produção desse vasto material que 
compõe um acervo único no âmbito da Univer-
sidade Federal de Mato Grosso do Sul, os acadê-
micos e professores se unem, e, de acordo com 
pré-estabelecidas normas e os devidos procedi-
mentos padrão, coletam informações técnicas 
com a Professora Sandra Cereali, a coordenadora 
do projeto, depois fazem as fotos, que contam 
com a presteza da acadêmica de Ciências Bio-
lógicas Hellen Nogueira, para, posteriormente 
desenvolverem os trabalhos no Laboratório de 
Engenharia de Software (LEDES).

Como se pode registrar, a interdisciplinari-
dade (este termo é melhor que o outro porque 
caracteriza a interação didática entre diver-
sas frentes de conhecimento) é característica 
fundamental no processo. A comunidade é a 
maior beneficiária quando a somatória de di-
ferentes áreas do saber busca o bem comum e 
a melhoria da qualidade do ensino, e sobretu-
do, consolida o nome da universidade entre as 
que se preocupam com a qualidade do ensino 
no país.



Comunidade estudantil será 
a principal beneficiária dos 

resultados obtidos pelo 
sistema de disseminação das 

tecnologias obtidas
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LEISH NÃO: 
educação como ferramenta de prevenção da leishmaniose

Acadêmicos, professores e 
comunidade interagem em 

atividades preventivas através 
da educação

Projeto LeishNão: educação sanitária como ferra-
menta de controle e prevenção da leishmaniose em 
Campo Grande-MS
Coordenadora: Juliana Arena Galhardo
Unidade: FAMEZ
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No âmbito da saúde ani-
mal, uma iniciativa vem 
sendo considerada pri-

mordial para o mundo pet e saúde 
dos cidadãos - o projeto de exten-
são “LeishNão: educação sanitá-
ria como ferramenta de controle 
e prevenção da leishmaniose em 
Campo Grande.” Esta é uma ativi-
dade de extensão desenvolvida por 
professores e acadêmicos do curso 
de graduação em Medicina Veteri-
nária, Residência em Medicina Ve-
terinária e pós-graduação em Ciên-
cia Animal da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul. O objetivo 
é a educação sanitária para a pre-
venção e controle da leishmaniose 
visceral humana e canina.

Os trabalhos estão vinculados 
ao projeto de pesquisa ‘Geoepide-
miologia da leishmaniose visceral 
em Campo Grande: uso de geotec-
nologias aplicadas ao planejamento 
estratégico para controle de leish-
maniose visceral humana e canina 
no contexto do SUS’, aprovado no 
Edital PPSUS de 2012. Através do 
projeto de pesquisa foi detectado, 
entre outras informações importan-

tes, que o bairro Aero Rancho é a 
área de maior incidência da leish-
maniose visceral em humanos e 
cães do município de Campo Gran-
de. Diante desta informação, houve 
a mobilização para a criação deste 
projeto, cujo objetivo  é atuar para 
a educação em saúde inicialmente 
no bairro Aero Rancho. A intenção 
é realizar atividades em escolas e 
centros comunitários do bairro atra-
vés de palestras, teatros, distribui-
ção de cartilhas e folders, realiza-
ção de oficinas e demais atividades 
de educação sanitária, conforme o 
calendário das escolas e aceitação 
do público em geral.

Segundo a coordenadora do 
projeto, professora Juliana Arena 
Galhardo, as ações desenvolvidas 
são gratificantes, pois “proporcio-
nam aos acadêmicos participantes 
uma experiência completamente 
diferente do que é vivenciado no 
curso regular da Universidade. Ao 
ensinar, brincar, atuar, cantar e in-
ventar atividades sobre prevenção 
de leishmaniose visceral para crian-
ças, utilizando linguagem compatí-
vel com o entendimento dos “pe- 

Palestras esclarecem sobre medidas de 
segurança para a saúde pública e saúde 

dos animais domésticos

12
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quenos”, nossos acadêmicos crescem muito, 
como profissionais e como cidadãos. A comu-
nidade assistida é parceira que contribui com 
ideias, com as agendas e também leva às salas 
de aula e aos pais as informações sobre contro-
le e prevenção da doença. Este é o tipo de pro-
jeto que queremos ampliar o alcance e levar 
à frente: a união de saúde, educação e crian-
ças só pode resultar em um futuro melhor para 
nossa sociedade”.

A educação sanitária é considerada fator 
fundamental para estimular a população a par-

ticipar ativamente do controle de doenças, se-
gundo declara a coordenação da equipe. Para 
isso, é necessário levar em conta o desconhe-
cimento da população em relação à doença, 
foco das abordagens feitas “in loco” às pesso-
as, com linguagem acessível, todos os aspectos 
informativos como mecanismo de transmissão, 
manifestação da doença em pessoas e cães e, 
sobretudo, com os métodos de prevenção e com-
bate da doença e do vetor. Esta ação é inédita 
em Campo Grande como proposta vinculada ao 
projeto de pesquisa e, de acordo com os resul-

tados obtidos, outros bairros serão incluídos na 
continuidade do projeto de extensão. 

Ainda de acordo com a coordenadora do 
projeto, a perspectiva é de que, em médio e 
longo prazo, a população esteja esclarecida e 
conscientizada sobre a importância da doença, 
os métodos de prevenção e que haja, gradual-
mente, a diminuição da incidência da doença 
como reflexo da prática popular dos métodos 
de prevenção e controle. Daí a relevância de 
todas as iniciativas desenvolvidas pela equipe 
junto à comunidade.



Atividades práticas são 
consideradas benéficas tanto 
para comunidade como para 

acadêmicos

     Edição 07
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Liga do Trauma de Enfermagem 
contribui com a saúde pública

Alunos de enfermagem e profissionais 
de atendimentos de emergência 

trocam experiências consideradas 
valiosas para o ensino-aprendizagem

6ª edição Liga do Trauma e Emergência 
em Enfermagem
Coordenador: Ana Paula de Assis Sales da Silva
Unidade: CCBS

Julho/Agosto de 2014      Edição 07
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Na correria diária no cotidia-
no da comunidade campo-
grandense, um projeto se 

destaca no âmbito universitário pela 
maneira primordial como contribui 
com a saúde pública da Capital: a Liga 
do Trauma de Enfermagem (LTEE), 
que desde o início de suas atividades 
em 2008, vem se consolidando como 
um organismo de produção do conhe-
cimento que tem muito a oferecer so-
cialmente. 

Além de ter como um de seus pi-
lares a realização de atividades teó-
rico-práticas vinculadas aos agravos 
decorrentes das urgências e emer-
gências clínicas entre as quais as do-
enças do aparelho circulatório e as 
suas causas externas, que são atual-
mente agravantes de alta prevalência 
na incidência de óbitos na população 
brasileira, a equipe da Liga do Trau-
ma de Enfermagem também se apre-
senta como um grupo dinâmico con-
siderado benéfico em suas propostas, 
dentro do sistema de assistência à 
população. Coordenado pela profes-
sora Ana Paula Sales, o projeto tem 
colhido resultados imprescindíveis no 
contexto extensionista pelo alcance 

de suas atividades práticas. A questão 
do trauma e do atendimento à popu-
lação atendida é tema de relevância 
segundo a OMS. 

Considerando as doenças cardio-
vasculares e o trauma como um pro-
blema de Saúde Pública, as ações de 
promoção e prevenção à saúde tam-
bém se configuram no foco de ação 
desse projeto de extensão, que irá 
possibilitar aos estudantes a parti-
cipação em atividades de educação 
em saúde voltadas para minimizar 
as ocorrências de alta complexidade 
decorrentes desses eventos e passí-
veis de intervenções anteriores ao 
seu desfecho. Os estudantes partici-
pam em parceria com os profissionais 
do SAMU e UPAs dos plantões nesses 
serviços. São ministradas aulas teóri-
co-práticas por docentes do curso de 
enfermagem, profissionais do serviço 
de saúde e bombeiros militares espe-
cialistas em atendimento de urgência 
e emergência no laboratório de téc-
nicas de urgência do Curso de Enfer-
magem da UFMS.

Os trabalhos em campo são bas-
tante práticos. Acadêmicos do curso 
de enfermagem acompanham o co- 

População é atendida pela 
Liga do Trauma desde 2008
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tidiano dos profissionais do SAMU em atendi-
mentos pela cidade. Os alunos tem um uni-
forme próprio desse projeto, que é similar ao 
do SAMU, porém de outra cor. Os plantões do 
SAMU são feitos sob supervisão do enfermeiro 
da equipe da Unidade de Suporte Avançado de 
vida (USA), cuja recomendação do Ministério 
da Saúde é a composição de um médico, um 
enfermeiro e um socorrista que é o motorista 
e que auxilia esses dois profissionais em situa-

ções que exigem procedimentos e atuação de 
alta complexidade.

 O foco desse projeto da LTEE foi apre-
sentado na V Jornada de Enfermagem realizada 
na primeira semana de agosto de 2014. Nesse 
evento, houve apresentação dos objetivos e do 
histórico programa desenvolvido nesses anos.

 De acordo a professora Ana Paula, coor-
denadora do projeto, “a participação discente 
no projeto LTEE configura-se como essencial à 

sua formação, oportunizando a vivência práti-
ca no contexto real de atuação das equipes de 
atendimento em situações de urgência e emer-
gência. A autonomia e capacidade de intervir 
em realidades diferentes possibilitam a atua-
ção social e formação cidadã frente às neces-
sidades concretas em saúde das comunidades 
em que irá atuar como enfermeiro”, afirma ela, 
referindo-se aos resultados positivos dessas ini-
ciativas.

Rotina dos trabalhos é um 
vasto campo de experiências 

extensionistas
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Movimento 

Movimento Concerto
Coordenadora: Marcelo Fernandes Pereira
Unidade: CCHS

a construção de uma proposta cultural de qualidade

Concerto: 

O movimento musical 
universitário se consolida em 
concertos que democratizam 
a cultura junto à sociedade

Julho/Agosto de 2014      Edição 07
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Acultura musical 
em Mato Gros-
so do Sul é con-

templada, no âmbito da música 
erudita, com um projeto que 
prima pela qualidade no ofere-
cimento da arte à sociedade. 
Em meio à profusão de músi-
cas de cunho comercial, essa 

proposta traz em seu bojo 
a oportunidade de pro-

mover o contato enri-
quecedor entre a co-

munidade e o fazer 
musical em Campo 
Grande. 

O projeto 
Movimento Con-
certo tem como 
um dos seus pri-

mordiais objeti-
vos o oferecimento 

de apresentações de música 
erudita - e suas fronteiras - e 
ainda evidencia os seus pro-
dutos secundários com o ofe-
recimento de masterclasses e 
de oficinas de iniciação musi-
cal abertas ao público, fato que 

tem chamado a atenção pelas 
repercussões positivas nos re-
sultados obtidos. 

Do programa constam três 
séries de apresentações musi-
cais, que são: 

1 - Série Glauce Rocha: na 
qual o ponto forte são recitais 
de alto nível artístico realiza-
dos por músicos que possuem 
reconhecida carreira artísti-
ca ao lado de profissionais de 
destaque no cenário regional; 
2 - Série Momento Musical: no 
qual há apresentações dos aca-
dêmicos e egressos, em conjun-
to com os professores do Curso 
de Música da UFMS, em espa-
ços comunitários diversos e que 
sejam adequados a apresenta-
ções artístico-musicais; 3 - Sé-
rie Eventos UFMS: visa atender 
à demanda, cada vez maior, 
por intervenções artísticas em 
aberturas de eventos acadêmi-
cos/científicos.

Os artistas que se apresen-
tam na Série Glauce Rocha re-
alizam as masterclasses para 

Neste projeto, a qualidade 
é essencial para a escolha 
do repertório apresentado 

ao público em nome da 
universidade
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músicos (estudantes e profissionais), beneficiando, 
dessa forma, tanto a comunidade acadêmica e egres-
sa como os grupos musicais estabelecidos na cidade 
e os estudantes de música em todos os níveis – do 
clássico ao popular. 

Os bolsistas do projeto da Série Momento Musical 
tem parte de sua carga horária destinada ao ofereci-
mento de aulas para a comunidade, supervisionadas 
por professores do Curso de Música da UFMS. Uma 
das metas do projeto é fomentar a música erudita no 
Estado, trazendo concertistas renomados para con-
tribuir com distribuição da produção artística inter-
na da universidade na nossa sociedade. Este projeto 
foi originalmente proposto pelo professor Evandro 
Higa, do Curso de Música.

Ao comentar sobre a importância da realização 
desse projeto no âmbito da UFMS e para a comuni-
dade, o professor Marcelo Fernandes Pereira – coor-
denador do projeto, afirma que  “é uma ação que 
tem trazido centenas de pessoas ao Glauce Rocha a 
cada concerto. Nesta última apresentação - em Par-
ceria com a orquestra Sinfônica Punicial - tivemos 
lotação completa e alguns melômanos (amantes de 
música) atrasados tiveram que voltar para casa pois 
não havia mais nenhum lugar no Teatro. É claro que 
isso não se repete em todos os concertos, mas não 
é errado dizer que existe uma demanda local para 
concertos. Já as aulas têm sido feitas dentro do Cur-
so de Música e tem atendido dezenas de alunos.”



Alunos e professores 
contribuem para a realização 

das apresentações nos 
diversos eventos
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Projeto Córrego Bandeira: 
aplicação de conhecimentos que se 

consolidam na comunidade

Crianças da região do 
Córrego Bandeira, que 
também atravessa o 

Câmpus de Campo Grande, 
participam de atividades

Córrego Bandeira
Coordenador: Fernando Cesar de Carvalho Moraes
Unidade: CCHS
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D esde 1997 há um projeto que traz ao câmpus da 
UFMS crianças para atividades indispensáveis à 
inclusão cidadã e à prática esportiva. Há um 

espaço adequado e próprio para isso: as quadras que la-
deiam o Teatro Glauce Rocha. Ali, todo dia, pelo Projeto 
Córrego Bandeira registram-se diversas ações em favor 
da infância digna e em melhores perspectivas, dotando 
as comunidades de origem de valorização e de esperan-
ça por dias melhores, e que envolvem professores, aca-
dêmicos e servidores. 

Devido à repercussão do projeto e à importância que 
vem assumindo, diferentes instituições e setores ligados 
à educação são partícipes das atividades em parcerias, 
o que tornam os trabalhos desenvolvidos, também, um 
campo de aplicação do conhecimento acadêmico pro-
duzido na UFMS. O programa é desenvolvido pela insti-
tuição e apoiado pelo Instituto Ayrton Senna (IAS). O IAS 
investe no desenvolvimento do potencial das novas ge-
rações, buscando contribuir no processo educacional das 
crianças e adolescentes atendidos, acreditando na ação 
social como uma das políticas públicas de educação ca-
paz de gerar desenvolvimento humano. Para atingir tal 
objetivo, utiliza-se dos quatro pilares da educação pre-
conizados pela UNESCO como parâmetro que fundamen-
ta todas as ações propostas. 

O esporte como valioso instrumento pedagógico e 
social é utilizado como elemento para potencializar os 
processos de desenvolvimento e formação humana. As 
atividades são estruturadas através do eixo que abrange 

Acadêmicos de Educação 
Física interagem com os 

acadêmicos de outras áreas 
para ministrar os conteúdos 

de um projeto feito de 
parcerias
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competências recomendadas pelos Pilares da 
Educação, de forma que todas as ações par-
tem de uma ideia comum. Nesta perspecti-
va, o IAS desenvolveu o Programa denomina-
do Educação Pelo Esporte, do qual faz parte 
o Projeto Córrego Bandeira, que tem por fi-
nalidade o ensino do esporte educacional, 
atendendo, no câmpus da UFMS em Campo 
Grande, no contraturno escolar, crianças e 
adolescentes na faixa etária entre 6 a 15 
anos de escolas da rede pública de ensino. 

Atuando como ação complementar a es-
cola, o Projeto é considerado uma via integra-
dora das diversas dimensões da ação educati-

va e dos diversos agentes do processo (família, 
escola e comunidade), construindo um amplo 
e importante processo de pedagogia esporti-
vo-social.

As atividades desenvolvidas tem como 
foco o ensino do esporte educacional, minis-
tradas por acadêmicos (monitores) do curso 
de Educação Física, sob acompanhamento e 
orientação das coordenações pedagógicas, 
que dão o suporte necessário às aulas, bem 
como aos processos de planejamento e ava-
liação. A equipe de acadêmicos e as coorde-
nações realizam semanalmente reuniões de 
planejamento e periodicamente encontros 

formativos. Além dos processos de avaliação 
previstos, as crianças e adolescentes são 
acompanhados através do Siasi Complemen-
tar, sistema on-line utilizado para avaliar o 
impacto das ações desenvolvidas na escola-
ridade dos educandos.

Além do atendimento direto às crianças e 
adolescentes com o ensino-aprendizagem do 
esporte educacional, tem-se também como 
ação a realização de processo de dissemi-
nação de tecnologia educacional, por meio 
do desenvolvimento de cursos para acadê-
micos, professores e educadores das áreas 
de Educação Física e educação.



Tradicional no âmbito da UFMS, 
o projeto consolida o papel de 

inserção institucional junto 
à comunidade
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Formação Continuada de Socioeducadores de MS

Formação Continuada de Socioeducadores de 
Mato Grosso do Sul
Coordenador: Carina Elisabeth Maciel
Unidade: Preae

Aulas são ministradas 
com ampla participação 

de socioeducadores, 
acadêmicos e professores da 

universidade  
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O projeto de Formação Continuada de Socioe-
ducadores de MS, pelas dimensões sociais de 
seu alcance, abre a Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul para novos campos de interação com 
a sociedade de maneira singular. As ações desse progra-
ma, desenvolvido por professores e acadêmicos da ins-
tituição, consolidam-se como resposta às demandas dos 
segmentos organizados, ao participar do processo de 
definição, acompanhamento, controle e fiscalização das 
políticas públicas e da notória necessidade do desenvol-
vimento de ações sistemáticas e práticas direcionadas 
à oferta de subsídios técnico-científicos e à operaciona-
lização dos preceitos legais e constitucionais do direito 
infanto-juvenil. Estas atividades, instituídas desde 1997 
na ação extensionista “Programa Escola de Conselhos”, 
hoje constituem um elo essencial entre a UFMS e a co-
munidade. 

O Projeto de Formação Continuada de Socioeducado-
res de MS, articulado e planejado por uma equipe interins-
titucional, envolve a Superintendência de Atendimento 
Socioeducativa, da SAS/SEJUSP, a Superintendência dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, da SETAS e o Pro-
grama Escola de Conselhos da UFMS. 

Todo o estudo teórico tem o objetivo de fundamen-
tar ações concretas dos socioeducadores na sua prática 
institucional sempre focando o cumprimento do SINASE 
(Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo), que 
é pautado no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
e normatiza as ações no campo do atendimento ao ado- 

Seminários e cursos 
visam, primordialmente, 

o atendimento e 
encaminhamentos ao 
adolescente infrator
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lescente autor de atos infracionais, 
propondo processos inovadores de 
implementação e condução das ações 
socioeducativas. Assim, a meta ini-
cial é a formação de 128 profissionais 
diretamente ligados ao atendimen-
to dos adolescentes e convidados da 
rede (qual rede?), que farão a multi-
plicação em outros municípios e insti-
tuições para mais de 1.200 profissio-
nais que atuam como operadores de 
medidas socioeducativas. 

Destaca-se entre os objetivos es-
senciais das ações desenvolvidas o de 
proporcionar a formação permanente 
dos profissionais que atuam no aten-
dimento a adolescentes que cumprem 
medidas socioeducativas de Prestação 
de Serviços à Comunidade, Liberdade 
Assistida, Semiliberdade e Internação 
no Estado de Mato Grosso do Sul, con-
forme as orientações do SINASE.

Coordenam as ações as professo-
ras Maria Fernandes Adimari e Carina 
Elisabeth Maciel. Para a educadora 
Carina Maciel, este projeto “é uma 
conquista da sociedade, posto que ao 
formar o socioeducador, são oportu-
nizadas melhores condições de tra-
balho aos operadores das MSE (Me-

didas Socioeducativas). Não só pela 
credibilidade dos trabalhos que uti-
lizam esta temática, como também 
pela adesão dos municípios, tanto do 
meio aberto quanto do meio fecha-
do, onde os operadores das medidas 
podem discutir suas práticas pauta-
das nos princípios legais e nos funda-
mentos científicos necessários para o 
melhor entendimento de sua atuação, 
o que significa dizer: os adolescentes 
autores de atos infracionais que cum-
prem medidas socioeducativas são os 
maiores beneficiados.

“Sou participante da Formação 
Continuada há três anos”, afirma o 
psicólogo Eduardo Godoy da Rocha, 
chefe do Núcleo de Medidas Socioe-
ducativas em Meio Aberto/SAS, refe-
rindo-se ao que considera como re-
sultado principal das ações. Para ele, 
o projeto oferece novos olhares, no-
vos procedimentos e novas práticas 
que contribuem para o nosso cresci-
mento profissional e, por vezes, pes-
soal. O Projeto de Formação Conti-
nuada agrega as questões inerentes 
a todos os setores da socioeducação 
e apresenta novos questionamentos 
aos atores dessa realidade.”

Atividades envolvem a 
Superintendência de Atendimento 
Socioeducativa, da SAS/SEJUSP, a 
Superintendência dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, da SETAS e o 
Programa Escola de Conselhos da UFMS
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Amparo Social e Jurídico 
às pessoas com DeficiênciaAmparo Social e Jurídico as pessoas 

com Deficiência 
Coordenador: Vanessa Cristina Ferreira da Palma
Unidade: CPTL

Acadêmicos de direito e 
docentes do curso não 
medem esforços para 

consolidar novas 
conquistas sociais
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O projeto “Amparo Social e Jurídico 
às pessoas com Deficiência” é uma 
iniciativa que vem destacando Três 

Lagoas entre as ações institucionais mais re-
levantes para a sociedade. Segundo a coor-
denadora, professora Vanessa Casotti, o alto 
índice de pessoas com deficiência no Brasil e 
a falta de políticas públicas relacionadas às 
pessoas com deficiência justificam esta ação 
extensionista,por meio da qual buscou-se am-
parar e auxiliar juridicamente essas pessoas 
nos três anos de existência do projeto no Câm-
pus de Três Lagoas. 

Segundo a professora Casotti, o objetivo 
do programa é a efetivação, amparo e aplica-
ção das normas garantidoras dos direitos para 
as pessoas com deficiência, que na maioria 
das vezes não ocorre no plano fático. Pensan-
do nisso, esse terceiro ano do projeto elegeu 
entre suas prioridades um processo de infor-
mação às pessoas com deficiência na cidade, 
e seus familiares, sobre os seus direitos e as-
suntos das diversas áreas do conhecimento. 

“Desenvolvemos o projeto em duas fases”, 
diz a coordenadora. “Em um primeiro momen-
to, são ciclos de palestras em várias áreas do 

conhecimento que envolvem o tema “deficien-
te” (saúde, inclusão escolar, trabalho, motiva-
cionais), logo após, distribuímos cartilhas in-
formativas sobre os direitos das pessoas com 
deficiência”. Ela enfatiza ainda a constatação 
de que há muitos locais públicos e privados 
completamente despreparados para possibili-
tar ao deficiente o livre acesso, além de pessoas 
inaptas a ajudarem em sua integração social. 
Diante disso, as organizações voltadas a assis-
tir as pessoas com deficiência não dispõem de 
recursos e apoio suficientes para atender sa-
tisfatoriamente os interesses da população de 

O projeto se encarrega de 
oferecer sustentabilidade 

social e jurídica aos 
cidadãos, com ampla 

participação acadêmica
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deficientes e para fazer valer 
todos os seus direitos asse-
gurados em lei. Para tanto, 
o projeto busca amparar ju-
ridicamente essa parcela da 
população que, na maioria 
das vezes, desconhece seus 
direitos e garantias consti-
tucionais. 

Na opinião da coordena-
dora Vanessa Casotti, nes-
ses anos de trabalho já se 
proporcionou à comunidade 
de Três Lagoas, entre ou-
tros benefícios, uma carti-
lha que trata dos direitos e 
deveres da pessoa com de-
ficiência, atualizada anual-
mente, além de iniciativas 
coletivas, como a caminha-
da contra a discriminação 
com agendamento anual, e 
que neste ano será em se-
tembro. Também constam 
do leque de atividades pa-
lestras sobre diversos as-
suntos. Exemplo disso são 
as palestras sobre inclusão 
da pessoa com deficiência 
no mercado de trabalho, 

palestras de cunho motiva-
cional, e outras de caráter 
técnico, que segundo a pro-
fessora proporcionam be-
nefícios em prol desse gru-
po que foi por tanto tempo 
discriminado. 

Os acadêmicos, por ou-
tro lado, também são be-
neficiários desse processo 
todo, pois angariam não so-
mente experiências únicas, 
no campo da prática da ci-
dadania, como também no 
âmbito do desenvolvimento 
pessoal dentro do curso su-
perior, com melhoras no dia 
a dia, ao aperfeiçoarem a 
abordagem dessas questões 
em seus artigos, suas pos-
turas, sua oratória e ainda 
na capacidade de discer-
nimento entre a teoria e a 
prática. Experiências que 
certamente serão determi-
nantes em suas carreiras, e 
que por isso mesmo tornam 
valiosas essas experiências 
vividas com a realização do 
projeto. 

A prioridade aqui é o direito 
à cidadania para as pessoas 
portadoras de deficiência 
que têm difícil acesso à 

assistência jurídica
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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 representa 
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 nas respectivas 
demandas, as bases de aperfeiçoamentos  e 
conhecimentos extracurriculares. A Sinapse traz 
a público algumas opiniões de participantes dos 
projetos dessa Edição.
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Vivian Nakagawa

“As formigas são fantásticas por serem 
insetos sociais, possuírem uma enorme 
diversidade de espécies, e terem uma 
grande importância ecológica na ciclagem 
de nutrientes, no controle de população 
de alguns artrópodes, na formação 
de bancos de sementes, na sucessão 
ecológica de carcaças, e até na formação 
de solos. Mas apesar disso, as pessoas, 
na maioria das vezes, não conhecem 
essa diversidade e importância que as 
formigas têm. Nosso projeto visa divulgar 
essas informações em forma de uma 
exposição fotográfica e de uma cartilha, 
que tem como público alvo as crianças 
e os adolescentes, para que possamos 
despertar o interesse em conhecer e 
conservar esses insetos tão importantes.”

“No projeto “Leishnão”, eu faço 
a personagem Pipoca e através 
do teatro ensinamos às crianças e 
às suas famílias a importância de 
combater a leishmaniose, e quais 
as medidas preventivas a serem 
adotadas. É um assunto muito 
importante a ser abordado, mas 
que e ao mesmo tempo se torna 
bastante difícil de ser exposto, 
mas na forma de um teatro ficou 
leve e divertido. Foi gratificante 
ver as crianças reconhecerem os 
personagens, participarem do 
enredo, e especialmente conviverem 
com o Bidu e a Pipoca e que a partir 
do teatro poderem repassar o que 
aprenderam e assim ajudar a prevenir 
a doença.”

“Graças ao projeto de extensão, a 
procura pela música de concerto 
vem crescendo e o reconhecimento 
dela em nosso estado também. 
Temos a busca constante de 
interessados em fazer aulas e 
oficinas de diversos instrumentos 
e com o trabalho que vem sendo 
realizado houve um aumento 
significativo de apreciadores de 
música motivados a assistir e 
frequentar os concertos organizados 
pela extensão. Para nós, acadêmicos 
do curso de música, esses fatores 
trazem benefícios, pois com o 
aumento e concretização desse 
movimento, teremos mais facilidade 
em realizar nosso trabalho como 
músicos e educadores musicais.”

Caio Cezar BressanDaiara Lara

Curso: Biologia - CCHS
Projeto: “Cotidiano das formigas no pantanal 

em quatro atos: morar, cuidar, explorar, comer”

Curso: Medicina - FAMED 
Projeto: LEISH NÃO

Curso: Música - CCHS  
Projeto: Movimento Concerto
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“Implementamos um site que ainda 
está em fase de produção e testes. 
Para produção do material nós 
coletamos informações técnicas 
com a Professora Sandra Cereali, 
Coordenadora do projeto, e coletamos 
fotos com a acadêmica de Ciências 
Biológicas Hellen Nogueira, e realizamos 
nosso trabalho no Laboratório de 
Engenharia de Software (LEDES) da 
FACOM, sob supervisão do professor 
Geraldo Landre e do líder de equipe 
Renan Landim, esse projeto teve uma 
grande importância para minha vida 
acadêmica e profissional. Hoje após 
estudos e dedicação conseguimos 
montar o Museu e após alguns ajustes o 
disponibilizaremos no ar” 

 “Estar no Projeto Córrego Bandeira 
une dois fatores indispensáveis na vida: 
aprendizado e satisfação. A experiência 
adquirida é riquíssima, uma vez que 
durante nossa graduação acumulamos 
conhecimento teórico para ensinar e 
no Projeto podemos ter a nossa própria 
turma para vivenciarmos como é, 
de fato, ser um professor. Participar 
do Projeto Córrego Bandeira é uma 
grande experiência acadêmica, e em 
relação às crianças, amor e gratidão. A 
Educação pelo Esporte, proposta pelo 
Instituto Ayrton Senna, é aplicada com 
os alunos que aprendem a praticar 
esportes e a se desenvolverem com 
valores que levarão para o resto de 
suas vidas.”

“Como desenvolvimento pessoal, 
pude observar na pratica as 
dificuldades que a pessoa com 
deficiência enfrenta no dia-a-dia 
e hoje possuo uma postura mais 
humanista e preocupada com 
as pessoas que possuem alguma 
deficiência, o que com certeza 
conseguirei aplicar na minha vida 
profissional pois estou vivenciando 
na prática o que aprendo nos bancos 
da universidade. Também houve um 
crescimento acadêmico, pois através 
do projeto desenvolvi melhor minha 
oratória ao apresentar palestras à 
comunidade e também uma melhora 
na minha redação ao desenvolver 
artigos científicos e de opinião.”

Julia Mechi de Araújo Yan Wendel de O. Muller Gabriela de S. Caligares

Curso: Educação Física - CCHS
Projeto: Córrego Bandeira

Curso: Direito - CPTL
Projeto: Amparo Social e Jurídico 

às pessoas com Deficiência

Curso: Ciências da Computação - FACOM
Projeto: Disseminação de Tecnologias
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O 8º ENEX ocorrerá nos dias 15 e 16 de 
outubro do corrente ano, com as apresen-
tações orais das ações extensionistas reali-
zadas por um discente (bolsista ou voluntá-
rio) e o coordenador da ação, e os resumos 

dos trabalhos serão publicados nos anais 
do evento. Nesta edição, o ENEX ocorre-
rá em período que não será concorrente 
com dias letivos, considerando a reserva 
estipulada no calendário acadêmico. Os 
discentes responsáveis pela apresentação 
e os coordenadores das correspondentes 
ações de extensão, oriundos dos câmpus 
do interior, terão transporte, hospedagem 
e alimentação custeados pela Preae.  As 
inscrições para participação no evento es-
tarão abertas de 1º até 21 de setembro, 
em formulário a ser divulgado na página 
da PREAE.

Encontros Técnicos da Extensão 2014

A CEX/PREAE realiza este ano reuniões técnicas para 
orientação e troca de informações extensionistas em 
todas as Unidades da Administração Setorial da UFMS. A 
proposta tem sido trabalhar os aspectos da política de 
extensão universitária na UFMS e a operacionalização 
das comissão setoriais de extensão de acordo com as 
novas regras da extensão, dispostas na Resolução Coex 
nº 9/2013. Já aconteceram reuniões no CPAN, CPAQ, 
CPCX, INMA, INFI, FAMEZ, CPPP, CPNV, CPNA, FAMED e 
FAODO. Estão agendadas e confirmadas as reuniões do 
CCHS, CPTL, CPAR e CPCS para as duas primeiras sema-
nas de setembro. A CEX/PREAE aguarda a manifestação 
das demais Unidades para marcação de suas reuniões. 
A disponibilidade de agenda da equipe da CEX/PREAE 
se estende até 19 de setembro.

PROEXT/2015-MEC/SESu

Foi divulgada pelo MEC 
a classificação das 

propostas de Programas e de Projetos de 
Extensão Universitária submetidos no âm-
bito do Edital Proext/2015-MEC. A UFMS 
concorreu ao financiamento do MEC com 
52 propostas, tendo 11 sido consideradas 
ótimas (com nota entre 90 e 100 pontos) 
e 18 como boas (com nota entre 70 e 90) 
na classificação provisória. A classificação 

final após a interposição de recursos, di-
vulgada em 18 de julho de 2014, contou 
com 11 propostas da UFMS aprovadas e fi-
nanciadas pelo MEC, sendo 4 programas 
com financiamento para 2 anos e 7 proje-
tos com financiamento para 1 ano, conta-
bilizando o montante de R$ 1.833.132,79 a 
serem financiados pelo MEC nas ações ex-
tensionistas da UFMS selecionadas e apro-
vadas neste edital.

8º ENEX


