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A Incubadora assiste aos cooperados com o repasse de conhecimento acadêmico, científico e tecnológico

Assentamentos em MS ganham produtividade com 
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares 
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S eja no âmbito da prevenção do 
uso de drogas para educado-
res de escolas públicas de Mato 

Grosso do Sul, como também no proces-
so de construção da cidadania ao prover 
o sistema educacional de meios para for-
mação técnica, como ocorre com a Esco-
la de Formação de Jovens Astrônomos e 
as atividades práticas de alfabetização, 
leitura e escrita para crianças oriundas 
de contextos diversificados, a Universi-
dade Federal de Mato Grosso do Sul, a 
cada semestre, avança para consolidar 
conquistas das mais relevantes. 

 Com esse objetivo de estender 
os projetos de alcance social, no âmbi-
to extensionista, a instituição, por meio  
da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e 
Assuntos Estudantis, abre seu leque de 
atuação, colocando na linha de frente 
das iniciativas – técnicas ou docentes – 
ações do real interesse da comunidade 
e afeitas ao compromisso universitário 
que é o de democratizar, ao máximo, as 
prerrogativas da produção do conheci-

mento.
 Os projetos de extensão presen-

tes nesta edição da sua revista eletrôni-
ca Sinapse bem demonstram as tendên-
cias e apontam para os caminhos que 
vêm sendo percorridos por professores 
e alunos da instituição no sentido de 
implementar tomadas de posição nos 
assuntos de maior interesse da popula-
ção. 

 São estes projetos, antes de tudo, 
importantes serviços que a comunidade 
universitária oferece à sociedade na qual 
se insere. A começar pelos bens cultu-
rais, como é o caso do projeto “Banda 
Sinfônica da UFMS”, ou o de trabalho, in-
titulado “Incubadora Tecnológica de Co-
operativas Populares”, de tecnologia e 
produção como ocorre em Coxim, onde 
um projeto dinamiza “O Telecentro Co-
munitário de Silviolândia” e até mesmo o 
caso de Ponta Porã, com o “Desenvolvi-
mento de Sites e Softwares Móveis Edu-
cacionais”, que atuam no seio da juven-
tude visando estimular um processo de 

progressos regionais.
 Devemos, também, considerar a 

abordagem das ações que acadêmicos e 
coordenadores empreendem em Bodo-
quena, sob a denominação “Implicações 
ambientais da movimentação de colu-
vios: causas e consequências no assen-
tamento Sumatra”. Todas estas ações, 
de forma inquestionável, constituem a 
força de uma política institucional que 
abre a UFMS para os reais interesses da 
gente de Mato Grosso do Sul.

 A cada edição da Sinapse, nós, en-
quanto equipe de comunicação, sentimos 
o retorno e as consequências positivas 
diante da realização desses trabalhos, 
pelas constantes manifestações dos lei-
tores das duas comunidades, incentivan-
do e agradecendo pelas iniciativas. Va-
mos em frente, portanto, cada vez mais 
animados diante dos resultados colhidos.

Rubens Aquino
Editor da Revista Sinapse
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Novas parcerias expandem e consolidam ações extensionistas da UFMS
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A os 59 anos, vontade de apren-
der e força física não faltam à 
produtora rural Eva da Silva An-

drade, do Assentamento Ribeirão do Ja-
tobá, em Jaraguari. Desde 2010 assistida 

pela Incubadora Tecnológica de Coope-
rativas Populares, da UFMS, ela viu sua 
renda crescer 50% após as capacitações 
e as orientações obtidas com os profis-
sionais de diversas áreas que compõem 
o projeto. Toda terça-feira, ela e o ma-
rido José de Andrade montam a barraca 
de hortifrutigranjeiros nos corredores do 
CCBS onde um grupo de assentados co-
mercializa a produção.

Quantas famílias de assentados parti-
cipam do projeto de extensão em  Ja-
raguari?
Eva   -  São 120 famílias. Cerca de 80 

pessoas de Bandeirantes também estão 
participando mensalmente dos cursos de 
capacitação oferecidos pelos profissio-
nais da Incubadora Tecnológica.

Sinapse – Como era a sua produção an-
tes da assessoria da Incubadora?
Eva  – Eu antes só plantava e perdia qua-
se tudo, só aproveitava o que comia. Aí 
comecei, em 2010, a fazer as capacita-
ções e, em 2011, começamos a vender 
nossos produtos aqui na Universidade. Eu 
nem sabia como ia vender as coisas, mas 
a professora Mirian Coura (coordenadora 
do projeto) foi a mentora de tudo e nos 
ajudou muito. 

Sinapse – De quanto foi o aumento da 
renda após participar das capacita-
ções e partir para a produção de or-
gânicos?
Eva – Aumentou cerca de 50%. Muito para 
nós.

Sinapse – Quando e como você come-
çou a trabalhar com a agricultura or-
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“Com a Incubadora, aprendemos da produção dos compostos 
para o plantio até a comercialização”.

“ “Eu antes só 
plantava e 

perdia quase 
tudo



Eva da Silva Andrade - 59 anos, Produtora no Assen-
tamento Ribeirão do Jatobá (Jaraguari).
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gânica?
Eva – Antes eu trabalhava com os produ-
tos convencionais, principalmente man-
dioca, abóbora, milho. Em 2010, nós co-
meçamos a acompanhar os ensinamentos 
repassados pelo pessoal da Incubadora 
Tecnológica da UFMS, no Vale Verde, em 
Jaraguari. Até hoje participamos da ca-
pacitação todo primeiro sábado do mês, 
na unidade demonstrativa.

Sinapse – Com que tipo de produção a 
senhora trabalha hoje? E para quem 
vende? 
Eva – Tomate, tomatinho, alface, abo-
brinha, pimentão, couve, almeirão, es-
pinafre, cheiro verde, banana, berinjela, 
jiló. Também produzo doces, conservas 
e vendo ovos caipiras. De tomatinho e 
abobrinha, por exemplo, entregamos 
cerca de 25 e 60 caixas por mês (respec-
tivamente). E na feirinha da UFMS, ven-
demos cerca de 70 pés de verduras por 
semana. Vendo também para a prefeitu-
ra de Jaraguari que utiliza os produtos 
na merenda escolar e para o Ceasa.

Sinapse – Como você define essa asses-
soria da Incubadora?

Eva – Este é um trabalho tão abençoa-
do, dá tanto apoio para as pessoas por 
meio de suporte e repasse de informa-
ções, conhecimento. Com a Incubadora, 
aprendemos da produção dos compostos 
para o plantio até a comercialização. Há 
dois anos iniciamos também o projeto 
com o frango orgânico. Eram 10 frangos 
no começo e agora já estamos com 300. 

E vamos começar a trabalhar com a psi-
cultura e produção de leite. A Universi-
dade, para mim, foi uma mãe. Quando 
comecei minha casa não era sequer re-
bocada, agora está pronta. 

“
“

Este é um trabalho 
tão abençoado, 
dá tanto apoio 

por meio de 
suporte e repasse 
de informações e 

conhecimento.
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Assentamentos em MS ganham produtividade com 

A Incubadora atende hoje 
Jaraguari, Naviraí, Porto 

Murtinho, Caracol, Bonito, 
Bandeirantes, Maracaju e 

Ribas do Rio Pardo

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares
Coordenadora: Dalva Mirian Coura Aveiro
Unidade: CCBS

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares
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O vasto conhecimento acadêmico, 
científico e tecnológico produzido 
nas salas de aulas e laboratórios da 

Universidade há muito está sendo comparti-
lhado nos assentamentos em Mato Grosso do 
Sul por meio do projeto de extensão Incuba-
dora Tecnológica de Cooperativas Populares 
(ITCP-UFMS), executado desde 2005, e dire-
cionado à agricultura familiar.

Pelo projeto são realizadas capacitações 
das famílias dos cooperados com a oferta de 
qualificação profissional continuada. Além dis-
so, a Incubadora presta assessoria e acompa-

nhamento nas áreas social, produtiva, edu-
cacional, saúde, jurídica, administrativa, de 
mercado, contabilidade, econômica e tecno-
lógica.

“A falta de sustentabilidade da produção 
de alimentos foi uma preocupação que levou 
a UFMS a direcionar suas ações para a agri-
cultura familiar, já que à época havia 178 as-
sentamentos de reforma agrária que não pro-
duziam nem 20% do que era consumido no 
Estado. A Incubadora organiza essas famílias 
e as acompanha em um período de atenção 
de quatro anos, com mais um ano de consul-

toria”, afirma a coordenadora do projeto Mi-
rian Coura Aveiro. Hoje já existem mais de 
600 famílias de assentados assistidas.

O corpo técnico multidisciplinar faz, ini-
cialmente, o levantamento do que as famílias 
querem produzir, verifica qual a demanda do 
município - já que parte da produção é co-
mercializada para merenda escolar - levanta 
a viabilidade e então elabora o diagnóstico.  

“Cada local atendido merece um termo 
de cooperação mútua entre a UFMS, municí-
pio e o governo federal. Durante a incubação, 
a equipe técnica, que conta com o trabalho 

Mais de 600 famílias de 
assentados são assistidas 

pelo projeto
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de acadêmicos, pós-graduandos e 
até egressos da Universidade, vai 
definir com o município a elabo-
ração do projeto que terá o apoio 
do governo Federal, Estadual e 
Municipal”, explica a coordena-
dora.

São 16 bolsistas do CNPq e 86 
voluntários atuando no projeto 
que envolve alunos, professores e 
técnicos das áreas de Zootecnia, 
Medicina Veterinária, Agronomia, 
Biologia, Medicina, Odontologia, 
Enfermagem, Farmácia, Pedago-
gia, Geografia, Economia e Jor-
nalismo, com propostas de novas 
adesões dos cursos de Fisioterapia, 
Nutrição e Engenharia Elétrica.

A Incubadora de Cooperativas 
atende atualmente os municípios 
de Jaraguari, Naviraí, Porto Murti-
nho, Caracol, Bonito, Bandeirantes, 
Maracaju e Ribas do Rio Pardo. Já 
foram desincubados os municípios 
de Aquidauana, Anastácio, Chapa-
dão do Sul, Sidrolândia e Terenos. 

Em Naviraí funciona a unidade 
referência, por ter sido o projeto 
piloto, no assentamento Juncal. O 
trabalho realizado lá já foi divulga-

do pelo programa ESSAS (Economia 
Solidaria Sustentável para a Amé-
rica do Sul), pela Universidade de 
Paris (França) e Universidade Mani-
toba (Canadá). São executados pro-
jetos com frango, hortifrutis, leite, 
pão, doce, artesanato e ração.

No assentamento Jatobá, 
em Jaraguari, próximo a Campo 
Grande, está a unidade demons-
trativa, onde são executadas as 
capacitações. No local, trabalha-
-se com a produção de hortifruti-
granjeiros, frango e peixe. E todo 
primeiro sábado do mês são mi-
nistradas aulas para cerca de 100 
produtores. 

“O que chama a atenção nes-
te trabalho, além da multidiscipli-
nariedade, é a efetividade, porque 
os profissionais e os acadêmicos 
participam de uma proposta de 
implantação, já com resultado de 
trabalho e renda. A proposta, auto-
maticamente, cria uma interação 
muito grande entre a Universida-
de e o produtor, pois trabalhamos 
para que eles entendam todo esse 
processo tecnológico e legislacio-
nal”, garante Mirian Aveiro.

Todo primeiro sábado do mês 
são ministradas aulas para 
produtores em Jaraguari
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Acadêmicos e professores desvendam 
as implicações ambientais da 
movimentação de coluvios no 
assentamento Sumatra

Conscientização sobre 
conservação do meio é a 

palavra-chave das iniciativas 
educacionais propostas pela UFMS 

Implicações ambientais da movimentação de 
coluvios: causas e consequências no assentamento 
Sumatra, Bodoquena
Coordenador: Valter Guimarães
Unidade: CPAQ
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E m tempos de medidas urgentes e 
extremas em favor da recuperação 
e preservação do meio ambiente, 

principalmente num Estado com tanta ri-
queza e diversidade ambiental como é Mato 
Grosso do Sul, toda iniciativa para melhorias 
é recebida de maneira exemplar pelas co-
munidades especializadas. 

Assim, um grupo de alunos e professores 
da UFMS vem realizando um trabalho já con-
siderado referência para o setor. É o proje-
to “Implicações ambientais da movimenta-
ção de coluvios: causas e consequências no 
assentamento Sumatra,  Bodoquena”, pelo 
qual as atividades desenvolvidas visam a le-

vantar prováveis soluções para a produção 
agrícola - seja ela destinada ao atendimento 
das necessidades alimentares do homem, ou 
aos animais domesticados, mas que apresen-
tem objetivos maiores como os da subsistên-
cia (que é o caso nos assentamentos rurais), 
que evitem a degradação do meio. 

Acadêmicos e professor, do Câmpus de 
Aquidauana, em suas atividades extensionis-
tas, constatam as necessidades de solos em 
condições permanentes de produtividade, e 
estabelecem uma busca de perfeita harmo-
nia com as regras da sustentabilidade, para 
a produtividade no campo. Tal produtivida-
de indica possíveis diferenciações nas for-

mas e intensidade de utilização dos solos, 
mas é constantemente induzida a recorrer a 
recursos que cada vez mais melhorem e au-
mentem a qualidade e quantidade do que se 
produz. 

Para esta conscientização, são organiza-
dos cursos práticos de manejo da terra para 
agricultura familiar, sem degradação. Segun-
do o coordenador do projeto, professor Valter 
Guimarães, a velocidade evolutiva das superfí-
cies destinadas ao uso agrícola é inversamente 
proporcional aos interesses produtivos, eviden-
ciando um quadro degenerador dos ambientes, 
cada vez mais progressivo e, especificamente, 
na área do Assentamento Sumatra. 

Acadêmicas de Geografia dedicam-se 
à montagem de maquetes para cursos 

e oficinas ambientais
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Para o professor isso ocorre de forma que parece 
existir até que se verifica que a significativa área pro-
dutiva está ilhada de canais fluviais comandadas pelo 
canal principal conhecido como córrego Iguaçu cuja 
velocidade da corrente de água indica capacidade e 
competência na movimentação de materiais oriundos 
das encostas drenadas por ele e seus tributários evi-
denciando constante movimentação de solos (deslo-
camento de material coluvial) em direção aos canais 
fluviais, aumentando os problemas ambientais com a 
constante perda de nutrientes tanto pelo escoamen-
to superficial quanto das águas de infiltração. 

Ainda de acordo com o coordenador, verifica-se 
que há muita falta de conhecimento das pessoas para 
com o tema. Nesse sentido, este curso pretende cha-
mar ao entendimento da movimentação de colúvios, 
suas causas e consequências ao processo produtivo e 
ao meio ambiente.

De acordo com o coordenador do projeto, as 
atividades extensionistas executadas diretamente 
em ambientes dos Assentamentos Rurais têm mos-
trado primeiramente a importância da participação 
acadêmica envolvendo a UFMS nesse processo. 

Do outro lado, os proprietários rurais têm contri-
buído significativamente no diagnóstico do meio físi-
co e socioeconômico, permitindo à equipe da UFMS 
condições de produzir resultados que são transforma-
dos em conteúdo programático, a eles retornando e 
integrando o conhecimento popular ao conhecimento 
científico, permitindo melhor entender o “lugar” am-
biente.



Hortaliças produzidas no 
assentamento Sumatra
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Telecentro Comunitário de Silviolândia 
promove inclusão digital

Cursos ajudam a comunidade 
a se preparar para o 
mercado de trabalho

Telecentro Comunitário de Silviolândia/Coxim
Coordenador: Gedson Faria
Unidade: CPCX
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O distrito de Silviolândia é uma co-
munidade rural, de aproxima-
damente seis mil habitantes, ri-

beirinha, carente de vários recursos, como 
transporte circular, rede de esgoto e posto 
de saúde, cuja população anseia por cursos 
de formação para ingressar no mercado de 
trabalho. 

Nessa comunidade está sendo desenvol-
vido o projeto de extensão Telecentro Comu-
nitário de Silviolândia/Coxim que tem por 

objetivo principal o atendimento à comuni-
dade local e aos bairros mais próximos: Vale 
do Taquari e Vila Mariana, em Coxim/MS. 

No Telecentro são oferecidos minicursos 
de informática básica e intermediária, com 
aulas duas vezes por semana e carga horária 
de 20 horas, com a proposta de promover a 
“inclusão digital” da comunidade.

Este projeto é uma parceria do Câmpus 
de Coxim da UFMS com a Prefeitura Munici-
pal de Coxim, Obras Kolping e Polícia Militar. 

O espaço físico foi cedido pela Prefei-
tura Municipal de Coxim para as Obras Kol-
ping, que atende em média 45 pessoas por 
dia, ofertando variados cursos para o mer-
cado de trabalho. A Polícia Militar cedeu os 
computadores e a conexão com internet, e 
os acadêmicos da UFMS preparam e minis-
tram os cursos de formação.

De acordo com o coordenador, professor 
Gedson Faria, “a motivação para realização 
dos cursos de informática partiu de acadê- 

14

Alunos têm aulas 
duas vezes por semana
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Cursos mais avançados 
já estão sendo oferecidos 

às primeiras turmas

micos de Sistemas de Informação e História 
que já trabalhavam de forma voluntária na 
comunidade de Silviolândia, ou seja, esses 
acadêmicos conhecem de perto a realidade 
socioeconômica da população e sugeriram 
uma atuação mais efetiva da Universidade 
em que estudam”.

As primeiras cinco turmas já concluíram 
o curso básico com pedidos para realização 
de cursos mais avançados. 

Para atender esses pedidos, foi monta-
da uma turma de programação de computa-
dores, com aulas ministradas por bolsistas 
de extensão do Projeto Coxim Programa, 
com intenção de preparar essa turma para 
competir na Olimpíada Brasileira de Infor-
mática, em 2015, na modalidade para ensi-
no fundamental. 

Gedson ainda comenta que “o trabalho 
realizado no Telecentro tem sido muito gra-
tificante, primeiramente por ser um traba-
lho conjunto de várias instituições em prol 
de um objetivo em comum. Um outro fator 
muito gratificante é poder contar com aca-
dêmicos que possuem compromisso social e 
que gostam do trabalho que estão fazendo. 
Por fim, conseguimos muito mais que ensi-
nar informática, conseguimos despertar o 
interesse dos alunos em continuar seus es-
tudos na área de computação”.
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CPPP desenvolve sites e 
softwares móveis educacionais 

Tecnologia de ponta é a 
palavra de ordem entre os 
participantes do projeto

Desenvolvimento de Sites e Softwares Móveis 
Educacionais e para o Desenvolvimento Regional
Coordenador: Robson Soares
Unidade: CPPP
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N o Câmpus de Ponta Porã, a fábrica 
de software da UFMS corresponde 
a um padrão no desenvolvimento 

de softwares para apoio à educação que 
vem desenvolvendo aplicativos para serem 
utilizados pelo sistema educacional, além 
das próprias universidades. A Fábrica da 
UFMS/CPPP busca a promoção e desenvol-
vimento regional, além de desenvolver pa-
drões de documentação que serão dispo-
nibilizados a toda a comunidade em geral 
para aprenderem a desenvolver softwares 
com agilidade e qualidade. A Fábrica busca 
automatizar o desenvolvimento e a manu-
tenção das variantes de um produto-padrão 
pela adaptação, montagem e configuração 
de seus componentes. 

De acordo com o coordenador do pro-
jeto, professor Robson Soares, os alunos 
têm a possibilidade de desenvolver tare-
fas equivalentes às do mercado de traba-
lho, e assim ficam motivados em participar 
cada vez mais dos projetos desenvolvidos 
e tornam-se mais preparados para atuarem 
no mercado profissional. Além disso, diz o 
professor: “a região e outras pessoas po-
dem ter acesso aos aplicativos educacio-
nais desenvolvidos, auxiliando-os no estudo 
de determinadas disciplinas, uma vez que 
praticamente todos possuem as resoluções 

A rede de atividades beneficia a 
produção de conhecimento e a 

comunidade de Ponta Porã



de questões, permitindo o auto aprendizado 
do usuário”.

Já existe uma conta no Google Play que 
o coordenador do projeto criou: https://play.
google.com/store/apps/developer?id=UFMS
+Câmpus+de+Ponta+Porã. Lá estão alguns 
aplicativos que foram desenvolvidos, já com 
milhares de downloads, e centenas de co-
mentários elogiando os aplicativos criados. 
Com este projeto poderão ser continuados o 
desenvolvimento de novos aplicativos e a ex-
tensão dos já existentes, permitindo que to-
das as pessoas possam ter acesso a diversos 
tipos de conhecimentos como matemática, 
entre outros. A Fábrica tem atraído muitos 
acadêmicos da área de computação do Câm-

pus de Ponta Porã da UFMS e, por isso, vem 
crescendo o número desses no envolvimento 
de projetos da Fábrica, refletindo em bons 
resultados.

Esta fábrica de aplicativos desenvolve 
softwares em Ponta Porã para que todas as 
pessoas possam usar em suas comunidades, 
centros comunitários e escolas. O projeto Fá-
brica de Software cria programas de qualida-
de para a área educacional. Esses produtos 
visam, sobretudo, atender não somente de-
mandas no âmbito da educação, como tam-
bém no setor de agronegócios. 

Os projetos da Fábrica seguem as boas 
práticas de melhoria de processos de softwa-
res específicos que vêm sendo incorporados 

às práticas, para que possam aumentar a qua-
lidade do material tecnológico desenvolvido.

Alguns dos aplicativos que já foram de-
senvolvidos são: Matemática Elementar, que 
auxilia os alunos no estudo da matemática; o 
aplicativo Detector de Pragas, que tem por 
objetivo indicar a possibilidade da existência 
de determinada praga; o site do evento da V 
Escola Regional de Informática, EducaInglês, 
para auxiliar as pessoas no estudo da língua 
inglesa; EducaTrânsito; o Mboe, com questões 
de raciocínio lógico; dentre outros cinco que 
estão em desenvolvimento. O site da fábrica 
está disponível em: http://www.fabricade-
softwarepp.com.br/. Este projeto poderá dar 
continuidade aos projetos já existentes.
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O laboratório é um centro de 
convivência que trabalha 

para constatar os resultados 
positivos consolidados
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Por meio da Astronomia, 
alunos são estimulados a 

se interessarem por 
Ciências e TecnologiaEscola de Formação de Jovens Astrônomos 

Coordenador: Hamilton Perez Soares Corrêa
Unidade: INFI

aproxima alunos do Ensino Médio à Física
Escola de Formação de Jovens Astrônomos 
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Aproximar alunos de escolas do Ensi-
no Médio à Física por meio da As-
tronomia e de situações aplicadas e 

motivadoras de ensino-aprendizagem é a bem 
sucedida proposta do projeto de ensino, pes-
quisa e extensão “Escola de Formação de Jo-
vens Astrônomos”, promovido pelo Grupo de 
Pesquisa “Ciência, Educação e Popularização” 
do Instituto de Física da UFMS.

Iniciado em março deste ano, o projeto era 
executado apenas na Escola Estadual Clarin-
da Mendes de Aquino, mas os bons resultados 
o levaram também, neste segundo semestre, 
para as salas de aula das Escolas Estaduais Ma-
ria Constança Barros Machado e Padre Mário 
Blandino.

Com cerca de 20 alunos dos três anos do 
Ensino Médio, em cada escola, o projeto é di-
vidido em quatro módulos bimestrais que esti-
mulam os jovens a se interessarem pelas car-
reiras de Ciências e Tecnologia em atividades 
realizadas no contraturno do período regular 
de aulas.

Os dois primeiros módulos são ministrados 
pelos acadêmicos de mestrado Tairini Lemes 
Dias Machado e Danylo Garcia que tratam, res-
pectivamente, do estudo das estrelas e do de-
senvolvimento do universo conhecido e a estru-
tura do espaço e seu entendimento, da Física 
Clássica à Física Moderna. 

Embasados na teoria, os 
alunos descobrem na prática 
os mistérios e as curiosidades 

da Astronomia
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Depois, os alunos do ensino médio são 
apresentados à temática do olhar para o céu 
e sua interpretação, por Thiago Valério, e aos 
aspectos etnoastrônomos, por Ellen Regina 
Barbosa, ambos acadêmicos do 4º ano da Li-
cenciatura em Física.

“Verificamos que os alunos da Escola Cla-
rinda Mendes de Aquino, que aderiram ao 
projeto no início do ano, se mantiveram no 
projeto, o que mostra que o grupo permane-
ceu extremamente motivado durante todo o 
trabalho”, afirma o coordenador do projeto, 
professor Hamilton Perez Soares Corrêa (Insti-

tuto de Física da UFMS).
Os alunos do Ensino Médio também come-

çaram a fazer atividades fora da escola e já 
estão constituindo um clube de Astronomia. 
“Eles já demonstram um comportamento di-
ferenciado de quando iniciaram: antes eles 
esperavam aprender sobre Astronomia ape-
nas com os extensionistas, mas agora estão 
numa posição mais ativa pelo conhecimento 
astronômico, e isso é tudo o que queríamos”, 
explica o professor Hamilton.

De alguma maneira, os conteúdos estuda-
dos também reforçam o que os alunos apren-

dem na escola, em especial conceitos de físi-
ca, química e matemática, porque os grupos 
trabalham com muitos desses elementos den-
tro da Astronomia, como nas montagens em 
escala em que precisam fazer cálculos para 
as representações 3D de constelações.

“Esperamos dar continuidade à Escola de 
Formação em 2015, levando o projeto a mais 
escolas de Campo Grande, e pensar em algo 
mais avançado para as escolas que já atua-
mos, além de plantar a semente de novos clu-
bes de Astronomia”, completa o coordenador 
do projeto.



Professor Hamilton Corrêa e os 
extensionistas: proposta é dar 

continuidade ao projeto em 2015
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Esforços multidisciplinares trazem resultados 
reconhecidos para as práticas de alfabetização, 

leitura e escrita para crianças 

Práticas de alfabetização, leitura e escrita para 
crianças oriundas de contextos diversificados
Coordenadora: Franchys Marizethe Santana Ferreira 
Unidade: CPAQ

Projeto de extensão da UFMS 
promove integração 
no setor educacional 
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Um dos gargalos, no país, 
que especialistas em 
educação vêm tentan-

do por todos os meios resolver é o 
da leitura, escrita e alfabetização 
de crianças, em seus primórdios 
escolares. Os índices de levan-
tamentos realizados oficialmen-
te indicam que há muito ainda a 
se cumprir, em termos de novas 
etapas para solucionar pontos es-
senciais nesse processo. A esco-
la não pode resolver sozinha este 
processo. E projetos institucio-
nais como este “Práticas de alfa-
betização, leitura e escrita para 
crianças oriundas de contextos 
diversificados” vêm somar rele-
vante contribuição para o setor.

A iniciativa, por parte da 
professora Franchys Marizethe 
Nascimento Santana Ferreira, 
vem sendo bem recebida de 
forma positiva pela comunidade 
educacional, pelas famílias e se 
tornou alvo de reconhecimen-
tos institucionais pelas dimen-
sões dos trabalhos empreendi-
dos pela educadora juntamente 
com alunos do curso de Pedago-

gia em Aquidauana. 
O projeto visa propiciar às 

crianças oriundas de contextos 
culturais diversificados, que re-
sidem em bairros do município 
de Aquidauana, o desenvolvi-
mento de competência e habili-
dades no processo de alfabetiza-
ção. Considerando que esta é a 
fase na qual se inicia o processo 
de formação intelectual e pes-
soal do indivíduo, tornam-se ne-
cessárias ações que promovam 
o interesse no mundo letrado de 
forma significativa e prazerosa. 
Sendo assim, oferecer ações em 
parceria com entidades comu-
nitárias incentivará a socieda-
de a participar, comprometer-
-se e reconhecer a relevância 
do desenvolvimento de nossas 
crianças que consequentemen-
te apresentarão resultados posi-
tivos em relação ao processo de 
aprendizagem.

Segundo declaração da co-
ordenadora do projeto, Franchys 
Marizethe Ferreira, “As ativida-
des organizadas, visando formu-
lações de metodologias de ensi- 

Crianças em idade de 
alfabetização participam de 

oficinas organizadas pelo projeto
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no diferenciadas e que estimulem professores e alunos, 
têm atendido de forma satisfatória os objetivos traça-
dos, considerando que as crianças são oriundas de uma 
gama de lugares e ambientes culturais diferentes. É o 
caso da região pantaneira, população indígena, popu-
lação ribeirinha, zona rural e zona urbana que apre-
sentam dificuldades no processo de alfabetização”.  

Defende a coordenadora que ainda se pode des-
tacar, no sentido de ampliar e se aprofundar na efe-
tivação desse projeto, a questão da parceria firmada 
entre a UFMS, Associação de Moradores e gestores 
municipais de saúde, que cede o anfiteatro, e a Ge-
rência de Ação Social do Município. Neste sentido, 
esta ação tem contribuído de forma eficaz tanto na 
formação dos acadêmicos envolvidos como em benefí-
cio no processo ensino/aprendizagem dos educandos.

 Formar leitores, ensinar de fato a ler e escrever, 
é muito mais complicado do que aparenta. E nesse pro-
cesso, é preciso engendrar esforços multidisciplinares 
para conseguir resultados práticos. 

 Esta ação é desenvolvida semanalmente, com 
atividades práticas sendo repassadas a professores al-
fabetizadores, para que multipliquem as metodologias 
em vigor. As parcerias estabelecidas são outro fator 
importante para o sucesso da iniciativa. Organismos 
federais, estaduais, municipais e entidades que con-
gregam moradores tornam-se essenciais, segundo a co-
ordenação do projeto, para uma mudança significativa 
no cenário da alfabetização de crianças em Mato Gros-
so do Sul. 



O clima de entrosamento é a 
tônica do desenvolvimento 

dos trabalhos com 
crianças e professores
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Banda Sinfônica

Banda Sinfônica da UFMS
Coordenador: Evandro Rodrigues Higa
Unidade: CCHS

Com muita classe, músicos 
apresentam composições 
estrangeiras e nacionais

abraça músicos da UFMS e da comunidade
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ABanda Sinfônica da UFMS nasceu em 
2011 tendo como coordenador e regente 
o então professor do curso de Música da 

UFMS Alexandre Takahama. Com sua transferência 
para outra universidade, a Banda retornou às ati-
vidades no segundo semestre de 2013 quando re-
estreou em concerto sob a regência do consagrado 
maestro Roberto Farias. Desde 2014 a regência e 
direção artística estão a cargo do professor Jorge 
Geraldo, também docente do curso de Música.

O projeto de extensão atua da seguinte forma: 
ensaios semanais (atualmente realizados no Cor-
po de Bombeiros de Campo Grande); concertos; 
minicursos e workshops; aulas e ensaios da Banda 
Escola, realizados na Escola Estadual Amando de 
Oliveira em parceria com o PIBID - Programa de 
Iniciação à Docência.

Atualmente, a Banda conta com aproximada-
mente 35 músicos, sendo pelo menos 15 alunos 
do curso de Música. O repertório é muito especí-
fico, prioritariamente feito de composições origi-
nalmente para banda sinfônica por compositores 
como Alfred Reed, Robert Smith, Gustalv Holst, 
Aaron Copland, além de arranjos de canções de 
brasileiros como Ary Barroso e Zequinha de Abreu.

Além disso, promove eventos gratuitos e faci-
lita o acesso de toda a comunidade a concertos e 
aulas com alunos e músicos formados. As apresen-
tações colaboram também com a disseminação da 
cultura e do repertório de bandas, aumentando a 

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

ao público
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visibilidade de outros grupos de mesma for-
mação instrumental.

O projeto está atingindo seus objetivos 
cumprindo um calendário com atividades já 
programadas até sua finalização. Somente 
este ano, foram realizados dois concertos e 
um workshop de percussão com professor vi-
sitante e há previsão de mais dois cursos. Se-
rão realizados mais quatro concertos até de-
zembro de 2014 e os discentes envolvidos no 
projeto iniciaram a catalogação do arquivo 
de partituras adquirido pela banda que será 

disponibilizado para consulta. 
O coordenador do projeto, Evandro Higa, 

ressalta que “a maior dificuldade que a Ban-
da enfrenta é a necessidade de uma sala de 
ensaios adequada - em termos de dimen-
sões e condições acústicas - no Câmpus da 
UFMS”.

Em 2014, as perspectivas do projeto são 
ampliar o espaço, o aprimoramento e a for-
mação continuada da prática musical e con-
tinuar oferecendo um ambiente de pesquisa 
de repertório e de reflexão acerca da prática, 

envolvendo as diversas formações para gru-
pos de sopros. 

Além disso, oferecer a oportunidade para 
alguns participantes atuarem como professo-
res de instrumentos de banda para crianças 
e jovens na “Banda Escola”. Essa ação ofe-
rece 40 vagas para os alunos da escola pú-
blica Armando de Oliveira visando ao ensino 
de instrumentos de sopro e percussão a fim 
de preparar novos músicos para atuarem na 
Banda Sinfônica da UFMS e outras bandas da 
cidade e região.



Alunos e professores 
contribuem para a realização 

das apresentações nos 
diversos eventos
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De jovem para jovem: 
acadêmicos e alunos de escolas públicas em sintonia quanto à saúde

Grupo teatral EnCena leva aos 
adolescentes discussões sobre a 

saúde e prevenção

Extensão Universitária no Programa Saúde na Escola 
(PSE) e Teatro no Projeto Interministerial Saúde e 
Prevenção nas Escolas
Coordenadora: Soraya Solon
Unidade: CCBS
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Alunos de escolas mu-
nicipais e estaduais de 
Campo Grande estão 

na mira do conhecimento adqui-
rido e retransmitido pelos acadê-
micos da UFMS inseridos no pro-
jeto de extensão universitária no 
Programa Saúde na Escola (PSE), 
que engloba ações clínicas e psi-
cossociais, atividades educativas 
para promoção da saúde e pre-
venção de agravos e formação.

Os extensionistas apoiam a 
equipe intersetorial do PSE em 
atividades clínicas, como os exa-
mes de antropometria e acui-
dade visual. Com ações educa-
tivas reflexivas, os acadêmicos 
também retransmitem, de jo-
vem para jovem, temas essen-
ciais para adolescentes do ensi-
no fundamental e médio, como 
saúde e direitos sexuais e repro-
dutivos, prevenção de DST/Aids, 
álcool, tabaco, crack e outras 
drogas, diversidade sexual, gê-
neros, raças e etnias e juventu-
de protagonista. 

As atividades de educação 
em saúde são pautadas no Proje-

to Saúde e Prevenção nas Escolas 
(SPE) estimulando a participação 
e a reflexão dos adolescentes, 
com oficinas, músicas, dramati-
zações, jogos e vídeos. O conhe-
cimento também é transmitido 
pelo grupo de teatro municipal 
do SPE denominado EnCena, 
formado por extensionistas da 
UFMS de diversos cursos.

O PSE, que é um programa 
nacional, agrega em parceria as 
Secretarias Municipais de Saúde 
e Educação de Campo Grande, a 
Secretaria Estadual de Educação 
e a UFMS. A coordenadora muni-
cipal do PSE pela Sesau, Eliane 
Espíndola, explica que mais de 
50 escolas municipais e estadu-
ais e centros de educação infantil 
(Ceinf) em Campo Grande estão 
sendo atendidos pelo programa. 

“Após as avaliações apoiadas 
pelos acadêmicos são feitos os 
encaminhamentos necessários 
para as unidades de tratamento. 
Essa parceria com a UFMS está 
sendo fantástica por nos ajudar 
a promover a saúde do adoles-
cente”, expõe. 

Alunos passam por exames de 
antropometria e acuidade visual
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A UFMS inseriu-se no programa em 2012, 
com ações educativas do Projeto Saúde e Pre-
venção nas Escolas. Participam do projeto aca-
dêmicos das áreas de Farmácia, Enfermagem, 
Psicologia, Odontologia, Medicina, Biologia, 
Nutrição e Fisioterapia.

“Nossos acadêmicos foram capacitados 
pela Sesau para trabalhar com temas como 

sexualidade, doenças sexualmente transmis-
síveis, drogas e outros. Como o resultado foi 
muito positivo, ampliamos para as ações clí-
nicas do PSE. A UFMS auxiliou o município a 
alcançar um número maior de ações nas esco-
las com qualidade necessária para promoção 
da saúde do adolescente”, explica a coorde-
nadora do PSE na Universidade, a professora 

do curso de Farmácia Soraya Solon.
Com o PSE, diz a professora, os acadê-

micos vivenciam a tríade ensino-serviço-co-
munidade, crescem como indivíduos, ganham 
experiência e aprendem a trabalhar em equi-
pe. “Esses alunos vão ter um diferencial, com 
uma capacidade muito maior de se colocar no 
mercado de trabalho”, expõe.



Participam do projeto 
acadêmicos de diversas áreas
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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, e 
buscando na comunidade 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 - CCHS  
Projeto: Incubadora Tecnológica de 

Cooperativas Populares 

“Eu tenho aprendido muito, tanto na 
área da inclusão, da capacitação, porque 
é um projeto muito grande. Você vê a 
peculiaridade de cada pessoa e você se 
envolve, principalmente quando vemos 
o progresso das pessoas no campo rural. 
Eu trabalho com as crianças no campo, e 
é muito difícil achar material, por isso é 
uma trabalho bem social. Muito do que eu 
já aprendi na teoria estou podendo aplicar 
lá, nos assentamentos. Trabalho com 
crianças multiseriadas, de diversas faixas 
etárias, por isso tenho de adotar uma 
didática especial. Tudo isso vai me ajudar, 
seja pela prática docente, como pelas 
mudanças e o ganho de experiência. Até 
porque esse é um meio de envolver toda 
a sociedade. Esse contato com ‘diversos 
mundos’ é diferente.”

“O projeto permite desenvolver 
habilidade de comunicação, 
capacidade de tomada de decisões, 
liderança, postura, trabalho 
em equipe e principalmente de 
querer mudanças, sendo no futuro 
um profissional diferenciado dos 
demais. Participar no projeto PSE 
é uma experiência muito rica e 
engrandecedora, pois permite um 
contato intersetorial através de uma 
troca de conhecimentos desafiadora 
entre os escolares, profissionais 
da área de saúde e educação. A 
devolutiva que recebemos e as 
transformações geradas tanto 
nos multiplicadores como em nós 
extensionistas são visíveis e parecem 
não ter fim.” 

Anneliese Viana C. Coura

Curso: Enfermagem - CCBS
Projeto: Saúde na Escola

Higor Lopes
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Dener Alves Andrade

“O projeto viabiliza às pessoas 
carentes a inclusão digital, dando 
a elas uma noção da evolução 
da informática em nosso meio e 
ao mesmo tempo proporciona a 
nós acadêmicos a experiência e a 
convivência de atuar diretamente 
no melhoramento da sociedade. 
O grande aprendizado que tiro 
desse projeto é o sorriso daquelas 
crianças estampado em seus 
rostos, de ver que se fazemos algo 
com amor e dedicação o resultado 
só pode ser o sucesso. Cito Karl 
Mannheim: ‘O que se faz agora 
com as crianças é o que elas farão 
depois com a sociedade.”

“Esse projeto de extensão, além da 
divulgação do ensino das Ciências, 
por meio da Astronomia, incentiva os 
alunos a interagir com o trabalho em 
grupo, buscando soluções por meio do 
conhecimento. Outro aspecto importante é 
que ao aprenderem sobre a Física, de uma 
maneira diferenciada, os alunos acabam 
buscando mais a área de Ciências. Esse 
contato com os alunos me faz enxergar 
o ambiente escolar de outra forma. 
Quando chegamos na escola percebemos 
que aquela realidade é completamente 
diferente do que já presenciamos e 
diferente daquele que trabalhamos de 
maneira modulada na Universidade, o que 
nos faz aprender, por meio da observação 
do ambiente, e buscar a melhor estratégia 
para desenvolver as habilidades dos alunos.”

“A Banda Sinfônica da UFMS é o local onde 
os alunos do curso de Música colocam em 
prática tudo aquilo que é aprendido em 
sala de aula. Aqui tomamos conhecimento 
de vários lados da música que não são 
totalmente concretos quando os vimos em 
sala. A Banda apresenta um instrumental 
de ótima qualidade e que vem sendo 
acrescentado a cada ano desde a criação 
do projeto. Mesmo com a falta de local 
adequado para ensaio e falta de recursos 
para transporte de instrumentos a Banda 
mantém suas atividades focada sempre 
na busca pelo conhecimento. Mantém 
seus integrantes, que na grande maioria 
são estudantes e músicos voluntários, 
ativos e dispostos a levarem o nome da 
Universidade como uma instituição que 
sabe fazer música de boa qualidade.”

Curso: Sistemas de Informação - CPCX
Projeto: Telecentro Comunitário de Silviolândia

Curso: Física - INFI 
Projeto: Escola de Formação de 

Jovens Astrônomos

Curso: Música - CCHS  
Projeto: Banda Sinfônica da UFMS

Ellen Regina Barbosa Felipe Brito de Melo
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“Julgamos pertinente informar que o 
trabalho extensionista dos bolsistas 
envolvidos deve ser divulgado em 
conjunto, uma vez que as atividades do 
projeto sempre exigiram e têm exigido 
a participação conjunta de ambas, o 
que tem permitido cumprir as etapas 
até então programadas. A primeira 
delas, em andamento, exige a visita às 
propriedades rurais do Assentamento 
Sumatra para visita informal buscando 
conhecer como vivem as famílias em 
seus respectivos ambientes. Também 
em andamento está a construção de 
maquete topográfica que procura 
mostrar a relação dos espaços e 
atividades econômicas atuais com as 
características da paisagem direta e 
indiretamente utilizadas.” 

 “Percebemos que a cada encontro do 
projeto desperta-se maior interesse 
pela leitura e escrita devido às 
atividades motivadoras e criativas 
elaboradas para sanarem as dificuldades 
de cada criança. Devido à liberdade 
da escrita e leitura propicia-se às 
crianças lerem, interpretarem com 
suas próprias palavras, desenvolvendo 
a oralidade. Tal aspecto propiciou 
a desenvoltura da fala, pois muitas 
eram tímidas. Percebemos enquanto 
futuras professoras, que as atividades 
desenvolvidas poderão contribuir para 
que os participantes do Projeto tornem-
se pessoas mais comunicativas e críticas 
ao entenderem melhor o mundo letrado 
que as rodeia.”

“Comecei a trabalhar nos projetos 
da Fábrica em abril desse ano, 
quando tinha recém ingressado na 
UFMS. Porém, já conhecia o trabalho 
que a Fábrica vinha desenvolvendo, 
principalmente os softwares 
educacionais, uma linha de pesquisa 
que sempre me interessei, e então, 
não tive dúvidas sobre participar 
da Fábrica de Software. Desde que 
entrei já aprendi muita coisa, com 
as capacitações, e com os outros 
acadêmicos que fazem parte dela. 
A minha principal atividade na 
Fábrica é a de gestão, pesquisando e 
incorporando boas práticas de gerência 
de projetos da Fábrica. É muito 
motivador fazer parte dessa equipe.”

Janine da Cunha Yanne de Souza Valle Esteice Janaína S. Batista

Curso: Pedagogia - CPAQ
Projeto: Práticas de Alfabetização, 

Leitura e Escrita

Curso: Informática - CPPP
Projeto: Desenvolvimento de Sites e 

Softwares Móveis Educacionais

Curso: Geografia - CPAQ
Projeto: Implicações ambientais da 

movimentação de coluvios
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UFMS realiza 8° ENEX dias 15 e 16 de outubro

O 8º Encontro de Extensão Univer-
sitária (ENEX) da Universidade Fede-
ral de Mato grosso do Sul acontece nos 
dias 15 e 16 de outubro de 2014. As 
apresentações das ações extensionis-
tas serão orais, realizadas por bolsista 
ou voluntário, sob orientação dos co-
ordenadores das respectivas ações. 

A programação dos dois dias do 
evento inicia-se com credenciamen-
to, na manhã do dia 15/10, no hall 
do Complexo Multiuso da UFMS, onde 
será realizado o evento, e segue com 
apresentações de trabalhos, debates, 
apresentações culturais, entrega das 
premiações e encerramento. 

Na quarta-feira, a professora e pes-
quisadora da Universidade de Brasília 
na área de Saúde Coletiva Priscila Al-
meida Andrade palestra sobre “Gestão 
de projetos de extensão: uma ponte 

entre academia e políticas públicas”.
No mesmo dia, Mônica Costa de Oli-

veira Zacarias, assessora de comuni-
cação da Fundação de Apoio a Pesqui-
sa do Estado do Rio Grande do Norte 
(Fapern), coautora do livro “Ciência 
e Imprensa: convergências possíveis”, 
ministra a palestra “Divulgação e Po-
pularização da Ciência no contexto da 
Extensão Universitária”.

Os acadêmicos responsáveis pela 
apresentação e os coordenadores das 
ações de extensão dos câmpus do in-
terior terão transporte, hospedagem 
e alimentação custeados pela PREAE.

Mais informações pelos telefones da 
CEX/PREAE (67) 3345-7938, 3345-7426, 
3345-7238 ou 3345-7244, pelo e-mail 
cex.preae@ufms.br, com o assunto “8º 
ENEX-UFMS” ou, ainda, pelo correio 
eletrônico do SIGPROJ.

Veja ao lado a programação.

8º ENEX/UFMS 
PROGRAMAÇÃO GERAL 

15/10/2014 – QUARTA-FEIRA 
Horário Local Atividade 
9h-
14h50 Hall do Complexo Multiuso Credenciamento de extensionistas de 

Campo Grande/MS 
15h10-
17h50 

Salas de aula do andar térreo 
do Complexo Multiuso 

Apresentação de trabalhos (comunicação 
oral) 

19h-
19h40 

Auditório 1 do Complexo 
Multiuso 

Apresentação cultural: Grupo vocal Maria 
Bonita (Coord. Ana Lúcia Gaborim) 

Auditório 2 do Complexo 
Multiuso 

Apresentação cultural: Unika Dança 
(Coord. Rosana Cintra) 

19h40-
21h10 

Auditório 1 do Complexo 
Multiuso 

Palestra: “Gestão de projetos de extensão: 
uma ponte entre academia e políticas 
públicas”. Palestrante: Priscila Almeida 
Andrade (UnB) 

Auditório 2 do Complexo 
Multiuso 

Palestra: “Divulgação e Popularização da 
Ciência no contexto da Extensão 
Universitária”. Palestrante: Mônica Costa 
de Oliveira Zacarias (FAPERN) 

16/10/2014 – QUINTA-FEIRA 
Horário Local Atividade 

9h-12h Salas de aula do andar térreo 
do Complexo Multiuso 

Apresentação de trabalhos (comunicação 
oral) 

14h-
14h40 

Auditório 1 do Complexo 
Multiuso 

Apresentação cultural: Quarteto de 
Saxofones da UFMS (Coord. Jorge Augusto 
Geraldo) 

Auditório 2 do Complexo 
Multiuso 

Apresentação cultural: Duo de Violões 
Souza-Machado (Coord. Marcelo 
Fernandes) 

15h Auditório 1 do Complexo 
Multiuso Entrega das Premiações e Encerramento 

 


