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A sua revista eletrônica de exten-
chega ao final de mais um ano 
de edição. Fica patente, para 

nós, equipe de trabalho dessa mídia, a 
sensação de que, pelo volume e concre-
tizações em todos os câmpus, hoje esse 
espaço se consolida como uma vertente 
sólida que lança o papel da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul ao rol das 
instituições de ponta naquilo que também 
a ela concerne: integrar o conhecimento 
acadêmico com as reivindicações da so-
ciedade na qual está inserida.

Dá até a impressão, em certos mo-
mentos, que o espaço midiático é exíguo 
diante das repercussões e alcances re-
gistrados pelas propostas e projetos ex-
tensionistas. E em momentos-chave isso 
se evidencia no contexto universitário, 
quando se constata uma realização que 
funciona, anualmente, como um balanço 
de atividades realizadas. Um destes po-
demos destacar: o 8º Enex – Encontro de 
Extensão da UFMS, cujos resultados são 
publicados nesta edição, segundo metas 

traçadas pela Pró-Reitoria de Extensão, 
Cultura e Assuntos Estudantis – Preae. 

Aliás, a Preae destaca que houve um 
crescimento de forma geral nas metas do 
evento. Aquela avaliação anual que re-
gistrou no ano passado entre acadêmicos 
participantes a média de 7.9, agora subiu 
para 8.6 – um crescimento substancial que 
indica, sobretudo, mais que dados numé-
ricos, os fatores integração, envolvimen-
to, esforços múltiplos e concretização de 
propostas pré-estabelecidas no âmbito 
de cada projeto de extensão executado 
em todos os municípios. Informações que 
animam para o próximo exercício, posto 
que se por um lado a instituição busca 
aperfeiçoar as ferramentas e abrir novas 
vertentes de ação, por outra, demons-
tra que internamente a máquina humana 
está perfeitamente integrada aos planos 
de ação previstos e desenvolvidos. 

Assim, torna-se imprescindível ressal-
tar, neste final de mais um ano de exercí-
cio, o clima de otimismo e o senso do de-
ver cumprido que a participação de todos 

propicia numa dinâmica de mão dupla. Em 
momentos como esses, vemos que a nos-
sa instituição só tem a colher, como bons 
frutos, tantos resultados além das contas 
já configurados. 

Portanto, esse é o momento em que a 
administração da Universidade, represen-
tada pela Preae, vem a público agradecer 
aos técnicos, docentes, acadêmicos e aos 
cidadãos – todos os que corresponderam 
participativamente aos diversos chama-
dos extensionistas nas áreas de comuni-
cação, cultura, direitos humanos/justiça, 
educação, meio ambiente, saúde, tecno-
logia/produção e trabalho.

A todos desejamos um bom encerra-
mento de exercício, e que o ano de 2015 
tenha também dimensões fortes e extre-
mamente otimista a todos.  A equipe da 
Sinapse agradece aos que direta e indire-
tamente consolidaram os diversos empre-
endimentos e viabilizaram um bom ano 
para essa revista.

Rubens Aquino
Editor da Revista Sinapse
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Extensão da UFMS: metas concretizam novos avanços
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Chefe da Divisão de Orientação e 
Monitoramento da Extensão e coor-
denador do Enex, Eduardo Ramirez 

Meza aborda nesta entrevista as mudan-
ças qualitativas dos projetos extensionis-
tas e as propostas a serem implementa-
das nos próximos anos.

Como o Enex contribui para a evolu-

ção dos projetos extensionistas?
Eduardo  – O Enex possibilita que docen-
tes e discentes das mais diversas áreas do 
conhecimento e de todos os câmpus da 
UFMS possam compartilhar metodologias 
e experiências exitosas, assim como difi-
culdades encontradas. Ao se colocar em 
evidência estas experiências e dificulda-
des se possibilita, também, a discussão 
coletiva e multidisciplinar de estratégias 
de superação, o que torna o evento um 
momento de extrema importância na re-
definição e na melhoria dos projetos ex-
tensionistas.

Sinapse – Após a 8ª edição do Enex, 
que diferenças nas apresentações e no 
desenvolvimento dos extensionistas 
podem ser destacadas?
Eduardo  – Até 2010 as apresentações no 
Enex eram feitas, prioritariamente, por 
meio da exposição de banners. Desde 
2011 a UFMS adotou como metodologia 
exclusiva as apresentações orais, sen-
do todas elas acompanhadas por bancas 
examinadoras. Outro destaque é a con-
cessão de certificados de premiação e, 

nas últimas edições, temos conseguido 
parcerias para a entrega de prêmios aos 
trabalhos melhor avaliados. Ao fazermos 
uma média de todas as notas atribuídas 
pelas bancas examinadoras, podemos 
perceber que a qualidade das apresen-
tações tem crescido nos últimos anos, o 
que necessariamente reflete a melhoria 
de qualidade das ações extensionistas 
desenvolvidas pela UFMS.

Sinapse – De que forma os debates e 
as apresentações durante o Enex auxi-
liam para as propostas de novos pro-
jetos extensionistas?
Eduardo – Após as apresentações, tan-
to os membros das bancas examinadoras 
quanto os participantes do evento podem 
interagir, questionando, esclarecendo 
dúvidas e apresentando sugestões. Tem 
sido comum a troca de contatos para a 
continuidade do diálogo e, muitas vezes, 
novas parcerias entre as equipes têm 
sido firmadas para o desenvolvimento de 
ações futuras.

Sinapse – A Preae tem adotado novos 
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“A busca da excelência tem sido a tônica da Preae.”



Eduardo Ramirez Meza - 46 anos, Chefe da DIOM/
CEX/PREAE
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critérios para a aprovação de projetos 
extensionistas?
Eduardo – Sim, e entre as modificações 
destacamos o estímulo à formalização de 
parcerias com representantes do público 
alvo do projeto que, quando apresenta-
das, possibilitam pontuação diferenciada 
na classificação da proposta. Outra modi-
ficação importante foi a exclusão de ações 
que não tenham como público alvo priori-
tário e majoritário membros da comunida-
de externa à UFMS. É certo que há muitas 
dúvidas ainda com relação a este critério, 
motivo pelo qual a Preae tem estreitado 
o diálogo, principalmente, com a Preg, a 
quem compete o gerenciamento de proje-
tos com foco nos alunos de graduação. Ou-
tras iniciativas neste sentido foram a cria-
ção das Comissões Setoriais de Extensão e 
as visitas técnicas que a equipe da CEX/
Preae tem realizado a todas as unidades 
da administração setorial para discutir a 
política extensionista da UFMS.

Sinapse – Os projetos extensionistas es-
tão mais próximos à comunidade?
Eduardo – A partir das modificações men-
cionadas pode-se afirmar, sem sombra de 
dúvidas, que a UFMS tem dado passos lar-

gos nesta aproximação. Nossa expectativa 
também é que, gradativamente, os proje-
tos extensionistas evoluam na sua relação 
ética com os saberes populares, pois ainda 
percebemos que nem todas as ações ex-
tensionistas têm conseguido promover, de 
forma satisfatória, os necessários ganhos 
entre e para os três elementos que com-
põem a extensão universitária: conheci-
mento científico (pesquisa), demanda so-
cial (saber popular) e formação discente 
(ensino/cidadania). De qualquer forma, os 
investimentos e o gerenciamento institu-
cional têm evoluído neste sentido e a co-
munidade universitária tem respondido à 
altura aos desafios colocados. 

Sinapse – Que outras propostas estão 
sendo pensadas para que a extensão na 
UFMS atinja resultados de excelência?
Eduardo – A busca pela excelência tem sido 
a tônica da Preae e, obviamente, depen-
de tanto da administração central quanto, 
principalmente, da qualificação das ações 
extensionistas. De nossa parte, além das 
iniciativas já mencionadas aqui, entende-
mos que outra importante estratégia é a 
institucionalização dos Programas de Ex-
tensão. Convém esclarecer que, para a 

UFMS, Programa de Extensão é, antes de 
tudo, um coletivo de extensionistas com-
posto por equipes multidisciplinares que já 
atuam conjuntamente. A ideia é estimular, 
reconhecer e apoiar de maneira diferencia-
da as sinergias entre as ações extensionis-
tas que tenham um macro objetivo comum, 
cerne do Programa de Extensão. As ações 
extensionistas vinculadas aos Programas 
continuarão sendo registradas individual-
mente mas, futuramente, poderão receber 
pontuação adicional e, assim, terão maiores 
chances de obter financiamento interno.
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Grupo se apresenta 
(e encanta) a cada evento 

que se realiza
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8º ENEX apresenta os resultados 

dos projetos em 2014
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Inspiração, novas ideias, 
disseminação de conhe-
cimento, fortalecimen-

to de vínculos. São muitos os 
ganhos advindos do 8º Encon-
tro de Extensão Universitária 
da UFMS que reuniu, nos dias 
15 e 16 de outubro, em Campo 
Grande, cerca de 350 pessoas.

Com atividades culturais, 
palestras e apresentações de 
trabalhos realizados no Com-
plexo Multiuso da UFMS, aca-
dêmicos, professores e técni-
cos administrativos de todos os 
câmpus, e ainda a comunidade 
externa, puderam melhor co-
nhecer e analisar as propostas 
extensionistas desenvolvidas 
ao longo deste ano.

“No Enex tivemos exata-
mente a mostra do que é a 
extensão da UFMS. Em 2013 e 
2014 realizamos visitas a todas 
as unidades que trabalham com 
extensionistas e percebemos 
que ao longo do tempo os per-
fis dos projetos têm mudado: 
agora, necessariamente, todos 

devem estar relacionados com 
a comunidade externa”, expli-
ca o Pró-Reitor de Extensão, 
Cultura e Assuntos Estudantis, 
Valdir Souza Ferreira.

Na busca pela excelência, 
a Preae também tem incen-
tivado a interação do projeto 
de extensão com outras insti-
tuições. 

“Em cidades pequenas 
onde há maior possibilidade 
de interação com as Prefeitu-
ras, as parcerias agora acon-
tecem. Projetos bem estrutu-
rados possibilitam a busca de 
recursos externos porque pas-
sam a competir com outras 
instituições. Dessa forma estes 
projetos conseguem ter maior 
visibilidade e esse é o objeti-
vo que procuramos”, aponta o 
Pró-Reitor.

Essa realidade foi apon-
tada pelos extensionistas que 
em 118 apresentações de-
monstraram como estão de-
senvolvendo seus respectivos 
projetos de extensão e os re- 
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sultados obtidos. 
Em seu primeiro ano como extensionista, 

o acadêmico de enfermagem Anderson Gon-
çalves, que participa do projeto Liga do Trau-
ma e Emergência em Enfermagem, já conse-
gue apontar os ganhos ao participar do evento. 
“Conhecer os projetos criados abre sua visão. 
Projetos que você imaginava de um jeito e são 
de outro, projetos que nem imaginávamos que 
existiam e que têm uma grande importância 
para a sociedade. Também é bom poder apre-
sentar os nossos resultados. Faz parte do meio 

acadêmico ter essa interação”, afirma.
Esse entrosamento também é citado pela 

professora do curso de Direito (Fadir) Maurini-
ce Evaristo Wenceslau. “Eventos como o Enex 
incentivam a criação de propostas para novos 
projetos de extensão. Os alunos acabam perce-
bendo a possibilidade do aprendizado ser apro-
fundado no contato com a sociedade. Acabam 
fazendo pesquisas e se aproximando do público 
com que trabalham. Passam a ter acesso a novas 
informações e acabam recebendo outros ques-
tionamentos no retorno à universidade”, diz.

Além das apresentações de trabalhos, o 
Enex ofereceu as palestras “Gestão de proje-
tos de extensão: uma ponte entre academia e 
políticas públicas”, com a professora Priscila 
Almeida Andrade (UnB) e “Divulgação e Popu-
larização da Ciência no contexto da Extensão 
Universitária”, com a assessora de comunicação 
Mônica Costa de Oliveira Zacarias (FAPERN).

O evento também teve apresentações do 
grupo vocal Maria Bonita, Unika Dança, Quar-
teto de Saxofones da UFMS e Duo de Violões 
Souza-Machado.
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Mais qualidade e 

melhores notas nas avaliações
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Aqualidade dos trabalhos apresenta-
dos durante o 8º Encontro de Exten-
são Universitária da UFMS refletiu-se 

no aumento da média final de avaliação dos 
118 acadêmicos que expuseram, em dez minu-
tos cada, os objetivos do projeto, as atividades 
realizadas e os resultados obtidos.

Este ano, os acadêmicos obtiveram média 
final geral de 8,6, contra 7,9 da edição de 2013. 
“Todas as mudanças que implementamos ao 
longo dos últimos anos estão sendo refletidas 
nas notas. Houve aumento da média geral de 
avaliação porque priorizamos a apresentação 
oral. Esse é um momento único para o aluno 
que vai poder discutir os seus resultados”, diz 
o Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Assuntos 
Estudantis, Valdir Souza Ferreira.

Os extensionistas foram avaliados por 

três coordenadores de projetos. Eles rece-
beram três notas para cada um dos quatro 
quesitos: natureza acadêmica, relação com 
a sociedade, formação discente e apresenta-
ção do/a discente.

Das três notas, apenas as duas mais pró-
ximas foram consideradas para a composição 
da média de cada quesito. E a média geral fi-
nal foi composta pelas médias de cada um dos 
quatro quesitos.

O coordenador de sala professor Daniel 
Henrique Lopes (CPNV) destaca que as apre-
sentações demonstram o conhecimento que os 
alunos têm a partir da extensão. “No momen-
to que ele se vê na condição de ter de parar e 
refletir sobre a atividade que ele desenvolve e 
trazer isso para apresentar, ele também acaba 
se apropriando desse conhecimento, reformu-

lando esse conhecimento e isso para a forma-
ção do acadêmico é de grande relevância”. 

Na mesma linha, a coordenadora do pro-
jeto Liga do Trauma, professora Ana Paula de 
Assis Sales (CCBS), também sinaliza um melhor 
desempenho dos discentes. “Percebemos a 
evolução dos acadêmicos com maior compro-
metimento nas apresentações. Eles querem re-
almente mostrar o que estão fazendo, trazen-
do respostas dos seus trabalhos e mostram-se 
empolgados por serem extensionistas. Estamos 
formando cidadãos comprometidos com a so-
ciedade”, diz a professora.

Ao todo, 16 extensionistas foram premia-
dos, sendo os quatro primeiros lugares na 
classificação geral e os três primeiros lugares 
em cada um dos quatro quesitos. Esses aca-
dêmicos receberam certificados do “Prêmio 
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Discente Extensionista da UFMS 
– 2014”, além de passagem aé-
rea, smartphones, HD externo 
e cartões-presentes, conforme 
a classificação.

Ganhador de uma passagem 
aérea – ida e volta – para parti-
cipação em evento nacional no 
ano de 2015, o acadêmico Higor 
Rui Coutinho, do curso Ciência 
da Computação (CPPP), obteve 
o primeiro lugar na classifica-
ção geral.

“Foi um desafio. Primeiro 
ano na UFMS de Ponta Porã, 18 
anos, e apenas oito meses como 
bolsista”, descreve o acadêmi-
co que procurou o coordena-
dor, professor Amaury Antonio 
de Casto Junior (CPPP), já com 
o intuito de inscrever o projeto 
e levar o prêmio.

“É muito bom você ver que 
pessoas que não têm o conta-
to com o conhecimento da uni-
versidade esperam por isso com 
sorriso nos rostos. Elas estão 
dispostas a aprender e te vêem 
como espelho. Você desperta o 
interesse pelo estudo e isso é 
muito bom para a formação do 

acadêmico que deve cada vez 
mais levar esse conhecimento 
para fora da universidade. Após 
ser extensionista, você acaba 
dando mais atenção ao mundo 
lá fora, pensa mais nas pessoas 
ao seu redor”, garante.

A organização e realização 
do evento também foram avalia-
das pelos participantes. O per-
centual de respostas “satisfeito” 
e “muito satisfeito” ficou acima 
de 75% em todos os itens ana-
lisados, com destaque para ali-
mentação, qualidade das apre-
sentações realizadas, materiais 
distribuídos e interação entre os 
participantes.

“Estes destaques, espe-
cialmente com relação à qua-
lidade das apresentações e in-
teração entre os participantes, 
são bastante significativos, pois 
se encontram no cerne dos ob-
jetivos do encontro, além de 
coadunarem com a média ge-
ral do conjunto das avaliações 
realizadas pelas bancas exa-
minadoras”, afirma o coorde-
nador do evento, Eduardo Ra-
mirez Meza.
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TRABALHOS PREMIADOS
PREMIADOS PELA MÉDIA GERAL

• 1º lugar: HIGOR RUI COUTINHO (Ciência da Computação/
CPPP). “NERDS da Fronteira - Núcleo de Educação, Recreação 
e Desenvolvimento Social da Fronteira”. Orientador: Amaury 
Antônio de Castro Junior – CPPP. Premiação adicional: uma 
passagem aérea nacional (ida e volta) para o discente e cessão 
de uso de um notebook institucional para o orientador.
• 2º lugar: WILSLAYNNY DA SILVA DE AQUINO (Enfermagem/
CCBS). “Extensão universitária no Programa Saúde na Escola 
(PSE)”. Orientadora: Soraya Solon – CCBS. Premiação adicional: 
um smartphone Samsung Galaxy S3 Mini 3G para a discente e 
cessão de uso de um notebook institucional para o orientador.
• 3º lugar: ISABELA PINA MEZA (Farmácia/CCBS). “Exercendo 
a cidadania através da promoção à saúde e qualidade de vida 
em uma comunidade isolada no Pantanal – MS”. Orientador: 
Wander Fernando de Oliveira Filiú – CCBS. Premiação adicio-
nal: um smartphone Samsung Galaxy Young Duos TV para a 
discente e cessão de uso de um notebook institucional para a 
orientadora. 
• 4º lugar: DAYANE LUCIA BAZAN (Engenharia de Produção/
FAENG). “IV Fetec MS/ III Feteccms Jr./ I Expociência Centro-
-Oeste - Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato 
Grosso do Sul”. Orientador: Ivo Leite Filho – INQUI. Premiação 
adicional: um HD externo de 1TB para a discente e cessão de 
uso de um notebook institucional para o orientador.
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PREMIADOS PELA MÉDIA NO QUESITO I 
(Natureza Acadêmica)

• 1º lugar: PATRÍCIA OLARTECHEA VERON (Ci-
ência da Computação/CPPP). “RoboPorã”. Orien-
tador: Amaury Antônio de Castro Junior – CPPP. 
Premiação adicional para a discente: um HD ex-
terno de 1TB.
• 2º lugar: FELIPE GARCIA VIEIRA (Música - Li-
cenciatura/CCHS). “Camerata UFMS – Cordas”. 
Orientadora: Ana Lúcia Iara Gaborim Moreira – 
CCHS. Premiação adicional para o discente: um 
Cartão-Presente no valor de R$ 80,00.
• 3º lugar: VIVIAN AYUMI FUJIZAWA NACAGA-
VA (Ciências Biológicas - Bacharelado/CCBS). “O 
cotidiano das formigas no Pantanal em quatro 
atos: morar, cuidar, explorar, comer”. Orienta-
dor: Paulo Robson de Souza – CCBS. Premiação 
adicional para a discente: um Cartão-Presente 
no valor de R$ 40,00.

PREMIADOS PELA MÉDIA NO QUESITO II 
(Relação com a Sociedade)

• 1º lugar: CARIOLANDO DA SILVA FARIAS (Ali-
mentos - Tecnológico/CCBS). “Valorização de 
Plantas Alimentícias do Pantanal e Cerrado”. 
Orientadora: Priscila Aiko Hiane – CCBS. Pre-
miação adicional para o discente: um HD exter-

no de 1TB.
• 2º lugar: TIAGO SANTOS ARRUDA (Matemática 
- Licenciatura/CPTL). “PET Conexões Matemá-
tica na Escola”. Orientadora: Eugenia Brunilda 
Opazo Uribe – CPTL. Premiação adicional para 
o discente: um Cartão-Presente no valor de R$ 
80,00.
• 3º lugar: ALGACIR VASQUES GONÇALVES (Far-
mácia/CCBS). “O teatro no projeto interminis-
terial Saúde e Prevenção nas Escolas”. Orienta-
dora: Soraya Solon – CCBS. Premiação adicional 
para o discente: um Cartão-Presente no valor de 
R$ 40,00.

PREMIADOS PELA MÉDIA NO QUESITO III 
(Formação Discente)

• 1º lugar: FERNANDA BATTISTOTTI BARBOSA 
(Medicina Veterinária/FAMEZ). “Projeto Leish-
Não: educação sanitária como ferramenta de 
controle e prevenção da leishmaniose em Campo 
Grande-MS”. Orientadora: Juliana Arena Galhar-
do – FAMEZ. Premiação adicional para a discen-
te: um HD externo de 1TB.
• 2º lugar: FLÁVIO ARCE SILVA (Psicologia/
CCHS). “Hanseníase, reabilitação e qualidade de 
vida sob a perspectiva da inclusão”. Orientadora: 
Rosely dos Santos Madruga – PREAE. Premiação 
adicional para o discente: um Cartão-Presente 

no valor de R$ 80,00.
• 3º lugar: KATTLEN PEREIRA GUIMARÃES (En-
genharia Civil/FAENG). “OFICIÊNCIA.OFICITEC-
-atividades experimentais e divulgação científi-
ca de Ciências, Engenharias e Tecnologias para 
estudantes e professores da Educação Básica”. 
Orientador: Andrés Batista Cheung – FAENG. 
Premiação adicional para a discente: um Cartão-
-Presente no valor de R$ 40,00.

PREMIADOS PELA MÉDIA NO QUESITO IV 
(Apresentação do/a Discente)

• 1º lugar: JOÃO VITOR FERNANDES ANUNCIA-
ÇÃO (História/CPCX). “Reencontrando o Memo-
rial das Monções”. Orientador: Marcos Lourenço 
de Amorim – CPCX. Premiação adicional para a 
discente: um HD externo de 1TB.
• 2º lugar: LETÍCIA GABRIELLY MEDEIROS PE-
REIRA (Enfermagem/CCBS). “Liga Acadêmica de 
Doenças Infecto Parasitárias em Enfermagem I”. 
Orientadora: Margarete Knoch Mendonca – CCBS. 
Premiação adicional para a discente: um Cartão-
-Presente no valor de R$ 80,00.
• 3º lugar: DIEGO RODRIGUES VELOZO (Enge-
nharia Florestal/CPCS). “Tratamento de madei-
ra na propriedade rural”. Orientadora: Déborah 
Nava Soratto – CPCS. Premiação adicional para 
o discente: um Cartão-Presente no valor de R$ 
40,00.
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Soraya Solon

“O alicerce do nosso grupo é a força da 
equipe intersetorial. Entendemos que 
cada um é parte importante do processo 
e que juntos formamos uma unidade forte. 
Nesse sentido, sempre estamos abertos 
para parcerias e alinhamento com equipes 
que atuam em ações associadas com a 
nossa. O ENEX possibilita uma rica troca de 
experiência entre os extensionistas, tanto 
dos coordenadores de projetos como dos 
acadêmicos participantes. Isso significa 
que, além de conhecermos diferentes linhas 
de trabalho valorizando a diversidade dos 
projetos de extensão da UFMS, também 
visualizamos projetos que podem se associar 
conosco, fortalecendo ou ampliando a 
equipe já existente. Dessa forma, novas 
chances surgem para ampliar nossa “rede 
de trabalho.”

“É inevitável na vida a presença de um 
tutor. Os primeiros tutores são nossos 
pais, avós, tios, professores, a sequência 
é grande. A principal função do tutor, que 
podemos também chamar de preceptor e 
coordenador, é orientar. Na maioria das 
vezes, o coordenador é a pessoa mais 
experiente em determinado assunto. 
Considero o coordenador como o leme de 
um grande navio. O navio pode até navegar, 
mas quem dá a orientação é o leme. Na 
vida temos que sempre ter um norte 
bem aferido. Quanto à participação do 
coordenador no ENEX, considero importante 
e apropriado, pois é o coordenador que 
escreve o projeto, orienta o aluno na 
apresentação, sana as dúvidas da banca, 
além de dar mais segurança ao aluno na 
exposição do projeto no evento.”

“A extensão é um dos principais recursos para a 
formação de nossos futuros profissionais. Para 
nós, professores, propor e coordenar ações de 
extensão proporciona momentos de intensa 
aprendizagem e contato com alunos e com 
a comunidade. Os resultados dessa atividade 
formativa culminam em eventos como o 
ENEX, onde nossos alunos são convidados a 
apresentarem os resultados de seu trabalho 
e de sua atuação. Aos coordenadores cabe 
a importante tarefa de estarem presentes 
nesses momentos, apoiando e demonstrando 
ao aluno que o trabalho realizado é importante 
não apenas para a sua formação profissional, 
mas também pessoal e cidadã, interferindo e 
contribuindo com a sociedade em que estamos 
inseridos, utilizando os conhecimentos e títulos 
acumulados durante a sua carreira acadêmica 
em função da comunidade.” 

Projeto: Extensão Universitária no Programa 
Saúde na Escola

Projeto: Exercendo a cidadania através da 
promoção à saúde e qualidade de vida em uma 

comunidade isolada do Pantanal – MS
Projeto: Futuros Programadores de Ponta

Wander F. de Oliveira Filiú Amaury A. de Castro Junior
CCBS CCBS CPPP

Coordenadores expõem o importante papel do tutor no ENEX
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Diabetes: 

Alunos de enfermagem realizam 
serviços de atendimentos aos 

diabéticos e orientam 
sobre prevenção à doença

Diabetes: prevenção e promoção de saúde 
Coordenadora: Catchia Hermes Uliana 
Unidade: CPCX

prevenção e promoção de saúde
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Um dos grandes desa-
fios da saúde coletiva, 
o diabetes, é tema de 

uma proposta de trabalho que 
envolve estudantes e cidadãos na 
região de Coxim e que vem rece-
bendo respaldo não só da popula-
ção, mas também das instituições 
oficiais envolvidas na iniciativa, 
que é a de levar informações e 
trabalhar, tecnicamente, para 
amenizar os efeitos dessa doença 
apontada como um dos grandes 
males contemporâneos.

Tem sido crescente a contri-
buição das atividades voltadas à 
área de saúde na perspectiva da 
UFMS junto aos diversos municí-
pios onde os câmpus se inserem. 
Um projeto que vem provocando 
repercussões consideradas positi-
vas tanto pelo índice de partici-
pação quanto pelo feedback ori-
ginado no campo de trabalho é 
o “Diabetes: prevenção e promo-
ção de saúde”. 

Este é um aspecto particular 
da saúde humana, contemplada 
com a presença de docentes e 
acadêmicos do curso de Enferma-

gem para servir à população Co-
xinense, principalmente. Todos 
os trabalhos desenvolvidos visam 
pacientes portadores de diabetes 
e usuários, em geral, das unidades 
básicas de saúde do município de 
Coxim, que recebem instruções e 
orientações de cunho preventivo 
e educativo.

Sob a coordenação da pro-
fessora Catchia Hermes Uliana, 
semanalmente dezenas de cida-
dãos se somam aos alunos num 
processo de interação bem aos 
moldes extensionistas. As ações 
foram bem recebidas pela socie-
dade, que corresponde plena-
mente às atividades propostas.  

O objetivo primordial do pro-
jeto é estabelecer uma prática de 
orientação ostensiva e cronogra-
mada, englobando tanto os dia-
béticos como os cidadãos sem a 
doença. 

Oficinas, palestras, atendi-
mentos, e uma série de contatos 
profissionais busca mapear clara-
mente os participantes sobre as 
causas e princípios do diabetes, 
os tratamentos, as maneiras de 

Comunidade procura os acadêmicos 
nos postos de saúde para 

aprender sobre novos hábitos e 
tratamentos para diabetes



Novembro/Dezembro de 2014      Edição 09

18

se estabelecer a prevenção, e ainda como evitar 
complicações com a adoção de novos e saudá-
veis hábitos alimentares e físicos em relação a 
esta doença. Promovem-se nos graduandos par-
ticipantes o conhecimento, as habilidades e as 
atitudes adequadas para o desenvolvimento de 
ações que permitam o alcance dos objetivos. 

Trata-se de um processo contínuo de atuali-
zação de conhecimento para os estudantes, e um 
instrumento essencial para promoção da saúde e 
qualidade de vida na região. Além das atividades 

práticas nas unidades de saúde, são realizados 
encontros para a capacitação dos acadêmicos 
participantes e, posteriormente, agendamento 
de encontros em diferentes instituições daquele 
município, para elevar ao máximo a abrangência 
das ações desenvolvidas. 

Há uma diversificação de localidades (urba-
nas e rurais) onde são realizadas palestras e de-
bates em salas de espera nas unidades básicas 
de saúde. De acordo com a opinião da coordena-
dora da iniciativa, professora Catchia Uliana, “o 

projeto é um instrumento importante no enga-
jamento da UFMS com a comunidade coxinense, 
possibilitando a construção da cidadania e siste-
matização do conhecimento por meio da popula-
rização da ciência. É muito gratificante viabilizar 
a relação transformadora entre a universidade e 
a sociedade, possibilitando a formação de um 
profissional da saúde mais comprometido com 
a realidade social, já que abrange além das di-
mensões acadêmicas os aspectos sociais, políti-
cos e econômicos”.

Rotina dos trabalhos é um 
vasto campo de experiências 

no processo de ensino-
aprendizagem
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AMBESC – Ambulatório Escola

Atividades práticas curativas e de 
cuidados especiais são realizadas 
com ampla participação popular

Ambulatório de Saúde Escola
Coordenadora: Betina Barbedo Andrade
Unidade: CPCX
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Os serviços de saúde 
no Brasil debatem-
-se com questões 

inerentes às demandas cres-
centes e às acentuadas reivin-
dicações da sociedade junto 
ao cotidiano de atendimento 
nas unidades de saúde dos mu-
nicípios. A demanda por ações 
de atenção primária é maior a 
cada dia e a resposta é sempre 
considerada, em suas análises 
mais técnicas, como insuficien-
te. É tarefa considerada das 
mais difíceis o quesito da qua-
lidade assistencial – ponto que 
gera descontentamento tanto 
à comunidade quanto aos ges-
tores habilitados dos serviços 
de saúde. 

É consenso, entretanto, 
que, entre os fatores que ame-
nizem o quadro neste contexto, 
destaca-se a formação profis-
sional. Nesse aspecto, a Univer-
sidade tem muito a contribuir 
para ajudar a solucionar alguns 
dos principais entraves do Sis-
tema. Qualificação e aperfei-
çoamento compõem hoje uma 

das premissas para melhorar e 
consolidar o SUS (Sistema único 
de Saúde) no Brasil. 

Tendo a enfermagem como 
foco de sua atenção os proces-
sos cuidativos, há um projeto de 
extensão que chama a atenção 
na vida acadêmica da Univer-
sidade Federal de Mato Gros-
so do Sul: o Ambesc ou Ambu-
latório Escola. São atividades 
planejadas que favorecem ati-
vidades práticas e possibilitam 
que o acadêmico os vivencie 
de forma ostensiva junto à co-
munidade. 

Coordenado pela professo-
ra Betina Barbedo Andrade, do 
curso de Enfermagem do Câm-
pus de Coxim, o projeto é pau-
tado pela humanização e pela 
aplicação técnica adequada, de 
qualidade e com base na produ-
ção de novos conhecimentos. 

De acordo com a professora 
Betina, “a abrangência exten-
sionista da proposta visa tra-
balhar em três linhas de ação: 
assistencial, contemplando as 
práticas do cuidado, tais como: 

Acadêmicos, professores e comunidade 
realizam atividades em postos de saúde
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consultas de enfermagem, imunização, en-
tre outras (desenvolvidas em um consultório 
de enfermagem na unidade Escola Marechal 
Rondon, montado para esse fim); educação 
permanente (práticas direcionadas a atualiza-
ção dos profissionais da rede) e educação em 
saúde (ações dirigidas à comunidade de todo 
o município)”. O projeto tem cadastrados 40 

acadêmicos e cinco professores do curso de 
enfermagem. As ações ocorrem sob supervi-
são docente e com colaboração da Secretaria 
Municipal de Saúde. Paralelamente, também 
foram realizadas oficinas de educação perma-
nente: atualização em cateterismo vesical e 
de relações interpessoais, além de atividades 
festivas e sociais de integração. 

“O projeto nasceu a partir do anseio de 
alguns docentes em consolidar uma estrutu-
ra de ensino que permita a formação de um 
sujeito crítico, proativo e que possa construir 
seu aprendizado com base numa relação te-
órico-prática, o que a extensão possibilita 
de forma singular,” declara a professora Be-
tina Barbedo.



Palestras e esclarecimentos 
alertam para medidas de 

prevenção, além de 
atividades curativas
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Projeto aborda os conceitos 
aplicáveis à criação de ovinos 

nas condições do cerradoVIVA Ovinocultura Mulher
Coordenadora: Camila Ítavo
Unidade: FAMEZ

Ovinocultura Mulher trabalha pela melhoria 
na produção e na geração de renda
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Com conceitos aplicáveis 
à criação de ovinos no 
cerrado, o projeto de 

extensão VIVA Ovinocultura Mu-
lher oferece treinamentos para 
pequenas produtoras do setor em 
Mato Grosso do Sul, objetivando 
a melhoria na produção e na ge-
ração de trabalho e renda.

As produtoras atendidas pelo 
projeto participam de cursos te-
óricos e práticos. Para isso, o Se-
tor de Ovinocultura da UFMS está 
estruturado com curral racional 
para manejo dos animais, pique-
tes e um pequeno confinamento, 
além de centro de treinamento 
com salas de aula para as aulas 
teóricas, todos localizados na Fa-
zenda Escola, em Terenos.

Durante um dia de campo 
as produtoras são orientadas so-
bre questões relevantes ao setor, 
com cursos e palestras sobre os 
diferentes tipos de produção, sa-
nidade animal, manejo geral, co-
mercialização da carne e da lã, 
entre outros temas.

Inseridas no projeto, todas 

as produtoras recebem um livro 
que aborda os conceitos aplicá-
veis à criação de ovinos nas con-
dições do cerrado, com o objeti-
vo de contribuir para a melhoria 
da produção.

Também existe uma sala de 
acolhimento aos filhos menores, 
com idade entre três e dez anos, 
para possibilitar a participação 
das mulheres no projeto. 

“Trabalhar no Projeto VIVA 
Ovinocultura é muito gratifican-
te, pois podemos ser transforma-
dores de realidades. Da nossa, 
por meio do aumento do conhe-
cimento sobre a ovinocultura, e 
dos outros, com o aprendizado de 
técnicas de manejo para criação 
de ovinos”, expõe a coordenado-
ra do projeto, professora Camila 
Celeste Brandão Ferreira Ítavo, 
da Faculdade de Medicina Vete-
rinária e Zootecnia (Famez).

Para a professora, os acadê-
micos de Medicina Veterinária e 
Zootecnia também ganham com 
essa experiência. “O projeto gera 
a vivência no setor a partir da 

Produção, sanidade animal, 
manejo geral e comercialização 

são temas dos cursos



24

Novembro/Dezembro de 2014      Edição 09

implementação de melhores métodos para 
a ovinocultura e proporciona bem-estar aos 
animais e desenvolvimento de práticas sus-
tentáveis”.

Para este mês de novembro estão previs-
tos três dias de campo que ao todo devem 
reunir cerca de 100 produtores, entre mu-
lheres e homens, de assentamentos rurais da 

região e de outras localidades circundantes.
Doutorando na Famez, Jonilson Araújo 

da Silva destaca a via de mão dupla no con-
tato com os produtores. “É uma gratificação 
poder ajudá-los com o repasse de informa-
ções e ao mesmo tempo aprender com quem 
há muito tempo já trabalha com ovinos. As 
dúvidas que eles nos trazem geram grandes 

discussões sobre o tema”, afirma.
Com parceria da Câmara Setorial da Ca-

deia Produtiva de Caprinos e Ovinos (CS-
CPCO), Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), Agência de Desen-
volvimento Agrário e Extensão Rural (Agra-
er), o projeto tem apoio financeiro do CNPq 
e da UFMS.

Dias de campo devem receber 
cerca de 100 produtores 

no mês de novembro
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desenvolvendo a imaginação de crianças e 
adolescentes na rede pública de educação

CU
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Projeto Poesia e Literatura: 

Poesia e Literatura: desenvolvendo a 
Imaginação de crianças e adolescentes 
da rede pública de educação
Coordenador: Alexandre Pito Giannoni 
Unidade: CPAR

Desenho coletivo realizado pelas 
crianças após ouvirem a poesia 

“A Casa”, de Vinícius de Moraes, 
caracterizando a casa que não 
tinha teto, parede, nem nada
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É possível trabalhar com todo o proces-
so de ensino-aprendizagem e com to-
dos os campos do conhecimento, pois 

todos podem ser participados sob o ponto de 
vista do desenvolvimento cognitivo. A afirma-
tiva vale tanto para atividades técnicas e tec-
nológicas como para as artísticas e de ciên-
cias humanas. Não poderia ser diferente com 
a literatura. Mais especificamente, o ensino da 
poesia enquanto manifestação artística ou sim-
plesmente manifestação da língua portuguesa. 

Assim, o discente de Psicologia  do CPAR – 
Alexandre Pito Giannoni, orientado pela profes-
sora Jassonia Lima Vasconcelos Paccini, coorde-
na uma ação extensionista que chama a atenção 

pelo teor criativo estimulado pelas inúmeras 
possibilidades da literatura: é o projeto “Poe-
sia e Literatura: desenvolvendo a imaginação de 
crianças e adolescentes da rede pública de edu-
cação”, que possui como motivação essencial o 
desenvolvimento da criatividade poética e estí-
mulo, em crianças e adolescentes – jovens leito-
res -, da função imaginativa no 3º e 9º anos do 
ensino fundamental na Escola Estadual Wladislau 
Garcia Gomes, do município de Paranaíba-MS.

O projeto, durante seu desenvolvimento 
em sala de aula, lança mão de vasto material 
para demonstrar os fundamentos básicos da 
construção poética aos alunos participantes. 
Outros acadêmicos participam da empreitada 
literária como colaboradores. 

A meta é trabalhar toda forma de estímulo 
à imaginação e criar condições para que não 
somente entendam a poesia enquanto forma 
de expressão, como também produzam seus 
próprios poemas. Segundo o coordenador do 
projeto, “a imaginação desde muito antes do 
desenvolvimento da psicologia vem sendo mar-
ginalizada em relação a muitas outras funções 
psicológicas dos seres humanos. A partir de pes-
quisas da psicologia histórico-cultural notou-se 
a importância desta função para o desenvolvi-
mento da personalidade e do desenvolvimento 
humano. Para além do desenvolvimento indi-

vidual, nota-se também a importância do de-
senvolvimento da imaginação para uma prática 
social, atentando-se ao fato de que todos os 
objetos existentes no real e criados pelos se-
res humanos, antes de serem materializados, 
foram frutos da imaginação”. 

Alexandre entende que a imaginação pos-
sui uma grande importância para o indivíduo e 
para a sociedade e é preciso estimular seu uso 
criativo. A partir disso, o projeto, em encontros 
semanais, busca desenvolvimentos práticos a 
partir das oficinas de criação. O resultado, se-
gundo o coordenador, tem sido satisfatório e 
pode, inclusive, ser ampliado e mais aprofunda-
do, na medida em que se ministrem treinamen-
tos e ações em grupo de estímulo à escrita. 

“Este projeto proporciona que crianças e 
adolescentes da rede pública tenham a possibi-
lidade de desenvolver sua função imaginativa, 
que se encontra marginalizada nos estudos da 
psicologia e até mesmo no cotidiano dos seres 
humanos. Foram várias as poesias escritas pe-
los alunos, diga-se de passagem, algumas com 
apelos críticos em relação à realidade em que 
vivem aqui em Paranaíba”, conclui Alexandre 
Gianonni, referindo-se à criatividade no âmbi-
to da psicologia.

Na página seguinte leia alguns dos poemas 
produzidos pelos alunos nas oficinas.  

Alunos do nono ano da escola 
estadual Wladislau Garcia Gomes
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O Conquistador

“Homem trabalhador, João Dostoiévski
Era valente e queria as coisas do seu jeito.
Lutava pelos seus direitos.
Prefeito, jamais ele queria ser.
Não queria todo aquele poder.
Não queria ouro,
Nem tesouro.
Só a vida do jeito dele.
Morava na sua casinha humilde,
Pois não tinha luxo e nada.
Sua mulher e seus sete filhos passavam
Fome, mas ele sempre lutando,
E conquistando seus objetivos.
Mas conseguiu, pois ouro ele
Tinha agora só faltava o tesouro.”
(Poesia realizada por três alunas do nono ano 
do ensino fundamental que retrata a agressão 
sofrida por um professor em Paranaíba). 

Ciclo da vida

“Ao chegarmos à vida,
uma história se inicia.
A necessidade amplia,
logo nos primeiros dias.

A caminhada começa, 
o futuro aponta e 
a ilusão começa.
A humanização procede
a consciência estabelece
e o caráter aparece. “
(Poesia realizada por alunos do nono ano 
em que operam com conceitos como, 
necessidade, ilusão, humanização e 
consciência, que são trabalhados ao longo 
das atividades do projeto).

Índio 

“O índio vindo de um povo guerreiro
perdeu suas terras para nós fazendeiros,
Tomamos suas terras!
Tomamos suas vidas!
Tomamos suas culturas!

Somos uma geração!
salvando vidas,
salvando terras,
salvando nossas culturas
Porque isso é a nossa paixão

Perdemos nossas terras.
Perdemos nossas lutas
Perdemos a batalha.
Perdemos nossas vidas
Morremos junto na chuva

Perdemos nossas vidas
Outro dia então
A luz do dia nós nunca mais veremos 
A solidão nos toma
E a luta se encerra”
(Poesia escrita pelos alunos do nono ano 
sobre o suicídio dos Índios Guarani-Kaiowá)

Poesias  

asas à imaginação 
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“O mais interessante desse projeto é que 
ele prepara, estimula e ensina além da sala 
de aula sobre o diabetes. Isso me interes-
sou bastante desde o começo, porque den-
tro dele há alunos do primeiro até o último 
semestre e isso é um ganho para ambos 
os lados quando o assunto é troca de ex-
periências. Também dá a oportunidade do 
contato com a comunidade com a orienta-
ção em sala de espera, que é o principal 
objetivo. O aprendizado que eu levo deste 
contato com a comunidade nas unidades 
de saúde é muito grande, fiquei surpreso 
com a participação deles, sempre pergun-
tando, falando dos seus próprios casos e 
buscando entender tudo o que podem so-
bre a doença. É muito bom saber que nós 
estamos realizando nosso trabalho como 
futuros enfermeiros.”

Curso: Enfermagem - CCBS
Projeto: Diabetes: Prevenção e 

promoção da saúde

Bruno S. do Nascimento

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 e do 8º ENEX.

“A possibilidade de ouvir novos colegas e 
novos projetos possibilita integrar não só 
o nosso projeto mas também os de outros 
colegas. Sempre encontro essa integração 
entre um projeto e outro. A parte de pes-
quisa, extensão e ensino não tem como 
ficar de fora. A comunidade necessita de 
informações que só nós temos enquanto 
parte do conhecimento científico sistema-
tizado. Então, a partir do projeto de ex-
tensão, temos a oportunidade de ir e ou-
vir as necessidades da população e assim 
essas necessidades vão para o laboratório, 
onde fazemos a pesquisa e volta para co-
munidade, devolvendo para a sociedade, 
pelo menos parte, as soluções de que eles 
necessitam. Essa integração com a comu-
nidade é muito importante porque o saber 
não fica limitado à Universidade.”

Cariolando da Silva Farias 

Curso: Alimentos - CCBS
Projeto: Valorização de plantas alimentícias 

do Pantanal e do Cerrado



Novembro/Dezembro de 2014      Edição 09

29

Mariana Lages Pereira

“O projeto VIVA Ovinocultura Mulher é de-
senvolvido pelo Setor de Ovinocultura da 
UFMS e tem como objetivo apresentar me-
lhores perspectivas para as mulheres no 
mercado de produção animal. Num pro-
jeto de extensão como este se adquire a 
prática de como entender as necessidades 
de um produtor e buscar as soluções para 
os problemas enfrentados no campo coti-
dianamente. Aprendemos  sobre organiza-
ção dos cursos, a trabalhar em equipe e 
estabelecer uma melhor comunicação com 
pessoas de diversos meios, desde grandes 
produtores, assentados, participantes de 
associações e pesquisadores da área. O 
ensinamento que levo do projeto com cer-
teza é de grande importância para o mer-
cado de trabalho e minha vida profissional 
como futura Médica Veterinária.”

“A UFMS - Câmpus Coxim situa-se em 
um munícipio que não dispõe de vas-
to campo prático, que julgo ser im-
prescindível para a minha formação. 
Nesse contexto, o projeto AMBESC 
possibilita ao aluno o aprimoramento 
do conhecimento aprendido em sala 
de aula aplicando-o à prática. Ain-
da, contribui com o desenvolvimento 
de um ser crítico, proativo e reflexi-
vo, empoderando de fato o real sig-
nificado de humanização, refletindo 
em ações de promoção, prevenção e 
qualidade de vida à população local. 
O projeto cria uma ponte entre a in-
formação e os indivíduos, pois acre-
ditamos na educação como chave da 
transformação social.”

“Os alunos, por meio da poesia, en-
contraram uma forma de contar al-
guns de seus problemas, assim como 
alguns de seus próprios sentimentos. 
Observou-se nas poesias produzidas 
pelos alunos que, desde o início das 
atividades até hoje, houve um desen-
volvimento integral de todos como se-
res humanos. O projeto ainda permite 
que se discutam alguns dos problemas 
relacionados à realidade que os alu-
nos vivem na escola e na cidade, a 
qual não conta com um espaço cultu-
ral para que jovens possam frequentar. 
De maneira geral, neste pequeno con-
tato dos alunos com novos literários e 
poetas observou-se a possibilidade do 
desenvolvimento da imaginação.”

Curso: Medicina Veterinária - FAMEZ
Projeto: Viva Ovinocultura Mulher

Curso: Enfermagem - CPCX
Projeto: Ambesc

Curso: Psicologia - CPAR  
Projeto: Poesia e Literatura

Thamires F. Cardoso da Silva Helen da Costa Toledo Piza
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Plano Institucional de Cultura UFMS

Tendo em vista a convocação dis-
posta no Edital Mais Cultura nas 
Universidades (Ministério da Edu-
cação e Ministério da Cultura), a 
Preae selecionará propostas de 
servidores docentes e técnicos 
administrativos da UFMS interes-
sados em concorrer à inclusão e 
financiamento de Ação Cultural, 

de suas autorias, no Plano Institu-
cional de Cultura da UFMS. O pri-
meiro prazo interno para submis-
são de propostas encerrou-se no 
dia 2 de novembro, mas, tendo 
em vista a dilatação do prazo do 
Edital, haverá uma nova data para 
submissões internas, a ser divul-
gada em breve no sítio da Preae.

Edital PAEXT/2015

Até o dia 29/11/2014 o Edital 
PAEXT/2015 estará aberto, ex-
clusivamente no Sigproj, para 
receber propostas de ações de 
extensão que concorrerão ao 
financiamento da UFMS para 
o ano de 2015. Podem apre-
sentar propostas servidores 
docentes e técnicos adminis-
trativos da UFMS, mas somen-
te servidores docentes podem 
pleitear bolsas de extensão 

para discentes de graduação. 
O limite de financiamento é 
de até R$ 12 mil por propos-
ta, mais o valor das bolsas. As 
Comissões Setoriais de Exten-
são e os Conselhos das Unida-
des Proponentes terão até os 
dias 12 e 22/12/2014, respec-
tivamente, para lançar pare-
cer favorável sobre as propos-
tas, também diretamente no 
Sigproj.

A Incubadora Tecnológica de Co-
operativas da DICS/CEX/PREAE 
está com um cronograma de ati-
vidades que objetiva levar termo 
de cooperação mútua para análise 
jurídica dos municípios visitados, 
assim como entrega dos diagnós-
ticos socioeconômicos e produ-
tivos das comunidades de assen-

tados atendidos. Dias 13 e 14 de 
novembro as atividades foram de-
senvolvidas no município de Navi-
raí; dias 21, 22 e 23 de novembro 
em Porto Murtinho e Caracol; 19 
e 20 de dezembro em Maracaju; 
28 e 29 de dezembro em Bonito 
e, por fim, 9 e 10 de janeiro de 
2015 em Ribas do Rio Pardo.

Edital EXT/2015

O Edital EXT/2015 possibilita 
o cadastro de ações de exten-
são institucionais que não têm 
fomento da UFMS envolvido e 
deverá ser publicado até 1° 
de dezembro de 2014. As pro-
postas poderão ser apresen-
tadas num período ininterrup-

to até novembro de 2015. No 
âmbito deste Edital, as ações 
de extensão poderão, ou não, 
prever recursos financeiros e, 
quando previstos, devem ser 
angariados por meio de arre-
cadação e/ou recursos de ter-
ceiros.

Incubadora Tecnológica de Cooperativas


