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E sta edição da sua revista eletrôni-
ca Sinapse traz um enfoque que 
diversifica as ações universitárias 

no âmbito da produção do conhecimento e 
da implementação de uma política exten-
sionista, que nós, enquanto instituição, a 
cada publicação constatamos a certeza de 
que o caminho até aqui escolhido e galga-
do está correto. 

 Nada pode ser mais gratificante para 
o fazer universitário do que a construção de 
um projeto que dignifique, estimule, produ-
za ciência, busque integração e remodele 
conceitos cotidianos de vida, cidadania, di-
reitos e saúde. Assim, os temas aqui apre-
sentados, nestes oito projetos, rebuscam 
nas principais reivindicações comunitárias, 
muitas das iniciativas que vêm dando certo 
no contexto da participação acadêmica ir-
manada com a resposta popular. 

 Afinal, produzir conhecimento e con-
solidá-lo depende menos do oficialismo di-
dático, que por vezes chega a engessar a 
criatividade, do que das iniciativas criativas 
de ações que envolvam os que aprendem 
com os que ensinam. 

 Os projetos de extensão estão em 
todos os câmpus, em diversos setores da 
comunidade, a exemplo do que se registra 
com assuntos como o estudo e discussões 
aprofundadas acerca de efeitos das drogas 
psicotrópicas sobre o ser humano e o deba-
te sobre a utilização de VANTs em monito-
ramentos ambientais, por exemplo, apenas 
para citar alguns cenários que diversificam 
e enriquecem o plano extensionista da Uni-
versidade Federal de Mato Grosso do Sul.

 Por outro lado, a saúde e a justiça 
se firmam neste ambiente de cultura e de 
ensino, em programas que abarcam desde 
o que se denomina como Dataluta, até as 
práticas cotidianas, no âmbito das famílias, 
de atividade física e implementação de uma 
série de novos hábitos saudáveis preventi-
vos.

 Tecnologia, educação, cultura e meio 
ambiente somam suas forças humanas em 
prol da criação de um caldo acadêmico ex-
tremamente valioso, por suas qualificações 
e pela profundidade de suas mudanças con-
tidas no bojo dos exercícios, das práticas e 
das metas alcançadas a cada ano extensio-

nista. 
 Novos projetos chegam para agregar-

-se aos trabalhos já em andamento há al-
guns anos. E, como uma bola de neve, ve-
mos a cada temporada os diversos câmpus 
repletos de jovens, professores, educado-
res, artistas, idosos, pessoas que buscam 
alternativas para qualidade de vida e saú-
de. Os projetos são a somatória do esforço 
de cada um. Mas são três lados que se as-
sociam, indistintamente, para obter resul-
tados mais objetivos: os docentes, os dis-
centes e a comunidade. 

 Os números obtidos, segundo a Pró-
-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos 
Estudantis – PREAE, a cada ano são com-
pensadores. Valem os esforços e as difi-
culdades por vezes encontradas em alguns 
caminhos. Os dados indicam uma extensão 
de ponta, cada vez mais afiada, em cada 
recanto da UFMS.

    Rubens Aquino
     Editor da Revista Sinapse
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Preae consolida a extensão como caminho para a sociedade
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Professor da Escola Municipal In-
dígena Polo General Rondon – 
Aldeia Bananal, em Aquidauana, 

Timoteo Eli Fermino, 34 anos, leciona 
para alunos de etnia indígena do 7º ao 
9º anos. Ele apresenta nesta entrevista 
como o Projeto “Introdução ao uso da 
geotecnologia no ensino da cartografia” 
irá colaborar para o ensino da Geografia 
e outras disciplinas.

Sinapse - De que forma o Sr. acredita 
que o projeto de extensão “Introdução 
ao uso da geotecnologia no ensino da 
cartografia” poderá auxiliar no ensino 
da Geografia?
Professor Timoteo -  O projeto dará 
subsídios para podermos criar aulas mais 
atrativas para nossos alunos. 

Sinapse – O Sr. acredita que esse pro-
jeto poderá aumentar o interesse dos 
alunos pelo estudo da Geografia, em 
especial da cartografia? 
Professor Timoteo – Esse projeto não 
irá auxiliar somente o ensino da Geo-
grafia. Podemos utilizar para mesclar a 
Matemática e a Geografia, como outras 
matérias, por exemplo. Fazer o estudo 

interdisciplinar do tema cartografia, jun-
tamente com os professores de Geogra-
fia e Matemática.  

Sinapse – Como seus alunos de etnia 
indígena recebem essa proposta?
Professor Timoteo – Pelo que vejo, eles 
têm interesse muito grande. 

Sinapse – Como essa aproximação Uni-
versidade-escola colabora para a for-
mação dos professores?
Professor Timoteo – Essa aproximação é 
muito importante pois, em alguns casos, 
nós professores não temos conhecimento 
de novas tecnologias desenvolvidas para 
nos auxiliar no cotidiano da sala de aula.  

Sinapse – Como os professores da Rede 
Municipal de Ensino recebem os proje-
tos universitários de extensão?
Professor Timoteo – Os projetos voltados 
para nos auxiliar na sala de aula são sem-
pre bem vindos. E com certeza deveria ter 
uma oferta maior desse tipo de projeto.
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“O projeto dará subsídios para podermos criar aulas mais atrativas para nossos alunos”.

Timoteo Eli Fermino, Escola Municipal Indígena Polo 
General Rondon – Aldeia Bananal, em Aquidauana.
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Demo-física oferece acervo 
demonstrativo para enriquecimento da 

aprendizagem

Projeto propicia maior interesse 
no estudo da Física

Demo-Física: Laboratório de Demonstração e 
Experimentação 2015
Coordenador: Além-Mar Bernardes Gonçalves 
Unidade: INFI
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A observação direta dos fenôme-
nos físicos promove um maior 
entendimento dos conteúdos e 

amplia o interesse pelos assuntos da Fí-
sica ministrados em sala de aula.  Nessa 
proposta, o projeto de extensão Demo-
-Física: Laboratório de Demonstração e 
Experimentação 2015 trabalha a centra-
lização e organização de um acervo de 
demonstrações.

Segundo o coordenador do projeto, 
professor do Instituto de Física Além-Mar 
Bernardes Gonçalves, a proposta inicial 
era, por meio de um projeto de ensino, 
montar um acervo com materiais doa-
dos ou obtidos com professores que pu-
dessem melhorar o ensino da Física na 
Instituição.

“Mas acabamos optando pela exten-
são para poder atender aos professores 
do INFI em sala de aula, aos acadêmicos 
da UFMS nos seus trabalhos de iniciação 
à docência e aos alunos e professores da 
rede pública e privada de ensino”, ex-
plica o coordenador.

Inicialmente os bolsistas do proje-
to irão trabalhar com alunos da Escola 
Estadual Professora Clarinda Mendes de 

Aquino, mas a proposta é atender futu-
ramente outras unidades escolares.

“Estamos definindo como deverá 
ser realizado exatamente esse trabalho 
com as escolas e temos a proposta de 
também oferecer cursos aos professores 
dessas unidades para que possam tra-
balhar uma aula mais lúdica”, explica o 
professor Além-Mar.

Os bolsistas - dois da extensão, um 
permanência e dois voluntários - estão 
trabalhando para a organização e catalo-
gação do acervo que funciona em espa-
ço cedido no Laboratório Didático pela 
direção do Instituto de Física.

O acervo é composto de materiais 
de todas as áreas da Física Básica como 
mecânica, termodinâmica, sólidos e flu-
ídos, acústica, eletricidade e magnetis-
mo e um pouco de Física Moderna.

Entre os objetos que compõem o 
acervo estão o gerador de Van de Gra-
af, máquina eletrostática; aparelhos de 
transmissão de energia wireless; expe-
rimentos de mecânica; de  óptica; de 
acústica e ondulatória; de eletromagne-
tismo, entre muitos outros. 

“Esse acervo acaba tendo várias fun- 

Os materiais auxiliam a 
aprendizagem de alunos da 
UFMS e de escolas públicas 

e particulares
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ções. Eu mesmo, que ministro a Física 3, que 
trabalha o eletromagnetismo, em pelo me-
nos 30% a 40% das aulas levo demonstrações. 
Demonstro o fenômeno, antes ou depois de 
explicar o conceito, e isso sempre leva o alu-
no a se interessar mais pelo conteúdo. Es-
peramos, assim, criar mais um espaço que 
promova o aprendizado de forma diferente 

do convencional”.
Os acadêmicos bolsistas, por exemplo, 

expuseram parte desse material em encon-
tro noturno de Astronomia realizado no mês 
de abril por uma escola da rede pública. “A 
proposta é que, futuramente, esses acadê-
micos passem a trabalhar os conteúdos com 
os alunos do ensino fundamental e médio, 

em visitas orientadas e oficinas temáticas”, 
diz o professor. 

“Acreditamos que o projeto possa extra-
polar bastante seu objetivo inicial. Estabe-
lecemos parceria com a Casa da Ciência e 
esperamos conseguir uma participação na 
Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências 
de Mato Grosso do Sul – Fetec”, completa.

O acervo é composto de materiais de 
todas as áreas da Física Básica e 

também da Física Moderna
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Tecnologia como instrumento para  o 
ensino de cartografia

Cartografia em evidência: educadores 
da UFMS e das escolas buscam novas 

alternativas para melhoria do quadro de 
educação em MS

Introdução ao uso da geotecnologia no ensino 
da cartografia 
Coordenador: Jaime Ferreira da Silva 
Unidade: CPAQ
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R ico em meio ambiente e enorme 
em dimensões, Mato Grosso do Sul 
apresenta uma geografia diversi-

ficada que requer ainda muitas iniciativas 
científicas para uma adaptação tecnológica 
do ensino geográfico. E a cartografia é um 

campo de produção do conhecimento atra-
ente para professores e profissionais da área. 
E esta é uma das propostas do projeto “In-
trodução ao uso da geotecnologia no ensino 
da cartografia”, a cargo do professor Jaime 
Ferreira, do Câmpus de Aquidauana. 

Um dos objetivos considerados essen-
ciais no âmbito da Geografia, senão a meta 
primordial das ações desse projeto, é o en-
tendimento do espaço geográfico em sua to-
talidade. Segundo afirma o coordenador do 
projeto, para transpor este desafio, geógra-
fos e cidadãos, em diferentes escalas, utili-
zam os mapas e cartas geográficas. 

Dessa maneira, saber ler e interpretar 
corretamente mapas e cartas é condição ne-
cessária para a compreensão do espaço ge-
ográfico. Embora a cartografia seja um ins-
trumento muito importante para as aulas de 
Geografia, é fundamental considerar que ela 
não pode ser usada somente para localizar 
os fenômenos. 

Nesse sentido, este curso de extensão 
aborda o tema geotecnologia como proposta 
de qualificação para os professores da rede 
estadual e municipal de ensino daquele mu-
nicípio. O programa, de acordo com o pro-
fessor Ferreira, apresenta as novas tecnolo-
gias aplicadas no ensino de Cartografia na 
Educação Básica. A movimentação semanal 
entre alunos e professores naquele Câmpus 
vem promovendo atividades extensionistas 
de envergadura com o objetivo de atualizar 
os conhecimentos, na perspectiva tecnológi-

Professores da rede pública de 
Aquidauana participam do projeto 

que prevê melhorias na qualidade de 
ensino para a juventude escolar
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ca, possibilitando à comunidade educadora 
estabelecer contato com o que há de mais 
moderno para o exercício profissional.

Os trabalhos desenvolvidos se voltam para 
que os alunos desenvolvam seus próprios pro-
dutos cartográficos, a partir do conhecimen-
to dos principais elementos da cartografia 
básica, além de sistematizar adequadamen-
te as informações acerca de determinados 
fenômenos específicos da área.

O público-alvo final é o aluno do ensino 
fundamental, que terá professores mais qua-
lificados nesta área. E, nesta perspectiva, 
tendo em vista a crescente disponibilidade 
de representações cartográficas, o trabalho 
com este tipo de material na escola pode 
ser facilitado sobremaneira. Porém, para 
que isso possa ocorrer, o professor preci-
sa de treinamento técnico de ponta, que 
envolve desde atividades de alfabetização 
cartográfica até a aplicabilidade do mapa 
nas diferentes séries observando os está-
gios cognitivos dos alunos em cada uma de-
las. 

“Neste viés, o objetivo deste projeto 
é capacitar professores de geografia e áre-
as afins, da educação básica, nos principais 
conceitos relacionados à cartografia, além de 

propor atividades práticas a serem implanta-
das no currículo escolar, produzindo novos 
conhecimentos e materiais didáticos a serem 
utilizados, enriquecendo as aulas de geogra-

fia, contribuindo para a sensibilização às re-
lações existentes entre a sociedade e natu-
reza e o entendimento das mesmas”, explica 
o professor Jaime Ferreira.

Maquetes são produzidas e o uso de 
recursos tecnológicos permitem melhor 
visualização geográfica a ser repassada 

em sala de aula
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Utilização de VANTs em monitoramentos 
ambientais é discutido na UFMS

Utilização de VANT em monitoramentos 
ambientais 
Coordenador: Antonio Conceição Paranhos Filho
Unidade: FAENG

Encontro reuniu cerca de 150 
participantes locais e de outros estados
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C om aplicações diversas, a utilização 
de Veículos Aéreos Não Tripulados 
(VANT) desperta interesse crescen-

te nas áreas ambiental e agrícola, tornando-
-se um instrumento cada vez mais explorado 
e estudado pelo meio acadêmico. 

Essa demanda levou o Laboratório de Ge-
oprocessamento para Aplicações Ambientais 
(LabGis) da UFMS a promover em abril o en-
contro “Utilização de VANT em monitoramen-
tos ambientais”, projeto de extensão que teve 
como proposta reunir cerca de 150 pessoas en-
tre acadêmicos, professores e pesquisadores 

da UFMS, UFMT e UFSC, servidores e técnicos 
dos municípios de Campo Grande, Alto Taqua-
ri, Paraíso das Águas, Cassilândia e Três Lago-
as, entre outros interessados na temática.

A proposta era estabelecer diálogo entre 
a população e a sociedade acadêmica sobre 
as possibilidades de utilização dos VANTs em 
diversas áreas, estimular a geração de produ-
tos a partir de fotografias aéreas e levar aos 
administradores públicos alternativas para  
soluções ambientais, tanto na área urbana 
como rural, usando esses veículos.

Na área ambiental, as fotografias aéreas 

obtidas com os VANTs possibilitam o monitora-
mento de Áreas de Preservação Permanente 
(APP), análise de conservação e preservação 
ambiental, mensuração da eficácia de áreas 
submetidas a processos de recuperação am-
biental e até mesmo vistoria.

Na área agrícola, em especial na agricul-
tura de precisão, os ganhos são consideráveis, 
já que esses veículos possibilitam pelo regis-
tro fotográfico identificar as falhas de plan-
tio e de irrigação, as plantas daninhas, o es-
tresse hídrico, o desenvolvimento da cultura, 
o monitoramento de pragas e doenças e até 

Imagem da Base de Estudos do 
Pantanal feita com VANT
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mesmo de forma indireta, a concentração 
de clorofila. 

“Com os VANTs há periodicidade de 
fotografias e flexibilidade em termos de 
altura na obtenção das imagens, o que in-
fluencia diretamente na resolução espacial 
das mesmas. Fluxo de informações, plane-
jamento, execução e pós-processamento, 
com tomada de decisão em menos de 48 
horas” são outras vantagens expostas pela 
palestrante Alessana Franciele Schlichting 
que abordou o uso de VANTs na agricultu-
ra de precisão.   

O acadêmico de Engenharia Ambien-
tal da UFMS Marcelo Ricardo Haupenthal 
era aeromodelista e acabou direcionan-
do seus estudos para a construção de um 
VANT. 

“Durante o curso fui desenvolvendo 
a ideia, aprimorando os sistemas de con-
trole e técnicas de voo, os materiais e fiz 
uma pesquisa muito ampla sobre VANTs. O 
trabalho partiu de uma câmera acoplada 
em um aeromodelo e fui aperfeiçoando. 
Hoje o meu avião pode carregar não só 
câmeras, mas também sensores como de 
levantamento atmosférico e de posiciona-
mento, com um alcance muito maior que 

os aeromodelos comuns. Ao final, esse tra-
balho gerou um equipamento próximo ou 
até melhor que alguns VANTs comerciais 
que há no mercado”, explica o acadêmico 
que auxilia em projetos desenvolvidos na 
Universidade.

Como imagens realizadas pelo VANT 
que serão utilizadas na tese de doutorado 
da acadêmica Anny Keli Aparecida Alves 
Cândido, que no Programa de Tecnologias 
Ambientais pesquisa o “Uso de imagens de 
alta resolução espacial na análise da quali-
dade de nascentes e mata ripária”.  

Os resultados dos estudos acadêmicos 
estão sendo levados a municípios do Esta-
do, como em Paraíso das Águas, onde fo-
ram realizadas palestras para comunidade 
local e treinamentos de técnicos da pre-
feitura, segundo o coordenador do proje-
to, professor Antonio Conceição Paranhos 
Filho.

“Também já estivemos em São Gabriel 
do Oeste em dois encontros sobre agricul-
tura sustentável. Queremos montar cursos 
de extensão para poder disseminar o uso 
dos VANTs, pretendemos abordar o assunto 
desde a montagem de unidades de baixo 
custo até as aplicações”, diz o professor.



Acadêmico desenvolveu VANT que 
é usado em vários projetos na 

Universidade
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Saúde é o que interessa: 

Programa de incentivo à prática de atividade físi-
ca e adoção de hábitos saudáveis
Coordenadora: Paula Felippe Martinez
Unidade: CCBS

Ensino-aprendizagem: um projeto que, 
acima de tudo, resulta na produção de 

conhecimento prático

ações para qualidade de vida
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Se por um lado as ações preventivas 
de saúde estão cada vez mais em 
evidência nos diversos aspectos so-

ciais, por outro, a Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul, Câmpus de Campo Gran-
de, vem demonstrando que está completa-
mente inserida na linha de frente das iniciati-
vas em prol da garantia de qualidade de vida 
dos cidadãos. 

Entre as diversas frentes de atividades, 
alguns projetos e programas se destacam nes-
ta área. Um destes busca, no âmbito da Fi-

sioterapia, não somente agregar cidadãos em 
atividades físicas mas, sobretudo, a constru-
ção de novos hábitos saudáveis. Coordenado 
por Paula Felippe Martinez, o Programa de 
incentivo à prática de atividade física e ado-
ção de hábitos saudáveis, além de se consti-
tuir em benefícios para a sociedade, também 
representa oportunidades únicas de ensino e 
integração acadêmica no câmpus.

Semanalmente são várias as atividades 
desenvolvidas por alunos e professora jun-
to a seu público-alvo. Entre as propostas e 

premissas básicas do projeto, constam as al-
terações nos meios de transporte, comuni-
cações, locais de trabalho e tecnologias de 
entretenimento doméstico como fatores de-
terminantes para uma demanda significati-
vamente reduzida de atividade física para o 
ser humano. Foi pensando nisso que a coor-
denadora elaborou o projeto. 

“Há crescente interesse em identificar 
os riscos à saúde associados com compor-
tamentos sedentários. Vários estudos têm 
demonstrado impacto negativo de períodos 
prolongados de sedentarismo sobre marca-
dores de risco cardiometabólico. Entretan-
to, não há informações na literatura cien-
tífica abordando o impacto da atividade 
física sobre distúrbios musculoesqueléticos 
relacionados a comportamentos sedentá-
rios em diferentes grupos populacionais e 
ciclos de vida”, justifica a professora Paula 
Martinez. 

A proposta crucial desse projeto de ex-
tensão é implantar um plano de incentivo à 
adoção de hábitos saudáveis, promovendo 
sessões de exercício físico e atividades ins-
trucionais de educação em saúde para traba-
lhadores sedentários. O público participante 
é constituído por funcionários da Agência Mu-
nicipal de Trânsito e Transporte (AGETRAN) e 

Acadêmicos e professoras da Fisioterapia 
realizam atividades em que a integração 

é o maior fator positivo



Maio/Junho de 2015      Edição 11

17

da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino 
e à Cultura (FAPEC) de Campo Grande. Mas o 
grande ganho proporcionado por este projeto 
é a integração entre docentes, acadêmicos 
e a comunidade, num processo que visa es-
timular a prática de fisioterapia baseada em 
evidências e gerar informações sobre carac-
terísticas socioeconômicas e medidas rele-
vantes para elaboração, em médio e longo 
prazo, de estratégias preventivas e de pro-
moção da saúde.    

Segundo afirmação da coordenadora, o 

sedentarismo está associado à ocorrência de 
disfunções musculoesqueléticas, com conse-
quente comprometimento da função motora, 
qualidade de vida e saúde. “Os agravos à saú-
de e os problemas sociais que podem resul-
tar das disfunções musculoesqueléticas têm 
merecido importante atenção nos âmbitos 
da saúde individual e coletiva, por acome-
terem pessoas de diferentes faixas etárias, 
gêneros ou ramos de atividade profissional. 
Com o projeto, podemos desenvolver ações 
assistenciais e de prevenção e promoção da 

saúde, buscando aproximar docentes e aca-
dêmicos da UFMS das necessidades da comu-
nidade”, conclui a professora. 

Além disso, subsídios teóricos e práticos 
procedentes de disciplinas que compõem a 
matriz curricular do curso de graduação em 
Fisioterapia são utilizados para o desenvol-
vimento das atividades de extensão e a re-
alização de prática fisioterapêutica baseada 
em evidências científicas é estimulada, con-
cretizando a integração ensino/pesquisa/ex-
tensão.



Comunidade participa dos exercícios 
semanais realizados no câmpus
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Efeitos das drogas psicotrópicas 
sobre o ser humano

Efeitos das drogas psicotrópicas sobre o 
ser humano
Coordenador: Antonio Pancracio de Souza
Unidade: CCBS

Palestras com estudantes visam alertar 
para prejuízos reais ao corpo humano 

decorrentes de vícios com entorpecentes, 
cigarro e álcool, principalmente
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Problema fundamental 
da sociedade contem-
porânea, as drogas são 

um mal que ameaçam o equilí-
brio vital do planeta. Em todos 
os sentidos e em todas as frentes 
é preciso agir para extirpar que 
suas ações maléficas se dissemi-
nem e instaurem o caos. Entre 
as diversas respostas que a so-
ciedade organizada empreende, 
há também relevantes traba-
lhos no âmbito educacional. E a 
UFMS se faz presente nesta ba-
talha com o projeto “Efeitos das 
drogas psicotrópicas sobre o ser 
humano”, sob a coordenação do 
professor Antonio Pancracio de 
Souza. 

Também este é um projeto 
que trabalha com a montagem 
e produção de um banco de da-
dos, exclusivamente relaciona-
do às drogas e suas consequên-
cias ao organismo, com vistas a, 
posteriormente, disponibilizar 
as informações em blog. Tam-
bém, segundo o coordenador, 
visa a organizar o conhecimen-

to levantado na pesquisa e pro-
duzir folderes para distribuição 
entre os visitantes, escolas e 
outras entidades e instituições. 

“A nossa página no face-
book está ativa e pode ser vi-
sitada para avaliação das ati-
vidades deste projeto. Para se 
obter estas informações, basta 
acessar ao endereço  eletrôni-
co https://www.facebook.com/
efeitosdasdrogas?fref=ts,” infor-
ma o professor Antonio Souza. 
Anteriormente, este projeto era 
denominado “Efeitos das drogas 
ilícitas, álcool e o tabaco sobre 
o organismo humano”. Com o 
passar do tempo e desenvolvi-
mento das ações, novas deman-
das exigiram adequações e mu-
danças.  

Todas as ações, desenvol-
vidas por alunos e professores, 
possuem o propósito de contri-
buir para a prevenção ao uso de 
drogas entre jovens e adolescen-
tes, e, para isso, demonstram 
em peças anatômicas - expostas 
no Museu de Anatomia Humana 

Recursos fotográficos ajudam nas palestras 
preventivas quanto ao uso de drogas psicotrópicas 
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da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul -os possíveis danos 
ao corpo e à saúde, decorrentes 
do uso de substâncias psicotró-
picas. 

Os participantes recebem 
explicação básica sobre anato-
mia humana relacionada às pe-

ças expostas e, em seguida, pa-
lestra sobre os efeitos das drogas 
lícitas e ilícitas. Além disso, con-
tam também com um momento 
de dinâmicas com acadêmicos de 
psicologia para abordar o assun-
to do ponto de vista psicossocial, 
sempre com o foco na prevenção 

ao uso de drogas.
O grupo busca de forma in-

tensiva disseminar os conceitos 
práticos e que conduzam a re-
flexões preventivas. Formulam 
com antecedência os resulta-
dos desastrosos das drogas para 
a sociedade e, assim, buscam 

implantar meios que contribu-
am com o combate ao proces-
so prévio de vício da juventude 
em seus diversos ambientes de 
vida. 

“Esta proposta vem sen-
do executada com êxito desde 
2012 e buscamos aperfeiçoá-la a 
cada ano. Nós procuramos tra-
balhar com os adolescentes e 
jovens que estão frequentando 
as escolas públicas e privadas, 
provocando a reflexão sobre as 
más consequências biológicas e 
sócioeconômicas do consumo de 
entorpecentes sobre suas vidas 
e de seus familiares, de forma 
que eles tenham melhores con-
dições de evitar o consumo de 
entorpecentes”, conclui o coor-
denador do projeto.

Os dados reunidos acerca do 
assunto também servem de re-
ferencial a outros estudos e pes-
quisas, bem como a atividades 
prevencionistas de instituições 
diversas, e podem ser acessados 
livremente. 



Projeto apresenta mitos e verdades sobre uso de álcool, cigarros,maconha ou exctasy
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Sapateado americano atrai 
crianças e adultos para a UFMSNúcleo de Sapateado Americano UFMS 

Coordenadora: Mariana Cavalcante de Brito
Unidade: Preae

Projeto pretende capacitar 
acadêmicos para torná-los 

multiplicadores



22

Maio/Junho de 2015      Edição 11

Há cinco anos ofertado como projeto de 
extensão, o Núcleo de Sapateado Ame-
ricano atrai curiosos da dança e nova-

tos que buscam na Tap Dance movimentar todo 
o corpo em ritmos sincopados. 

Com aulas para crianças de 5 a 11 anos (tap 
kids e mini tap), adultos (iniciantes e intermedi-
ário), o Núcleo iniciou no ano passado atividades 
com crianças da Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae), com aulas gratuitas ofertadas 
por meio de parceria firmada com a Universidade.

Ministradas pela coreógrafa Mariana Cavalcan-
te de Brito, as aulas são realizadas todas as terças-
-feiras e quintas-feiras na sala de dança com tabla-
do no Estádio Morenão (entre as rampas 12 e 13).

Além de ter como objetivo geral colaborar 
com a cultura no Estado de Mato Grosso do Sul 
por meio da difusão do sapateado americano, o 
projeto pretende capacitar acadêmicos para tor-
ná-los multiplicadores, leva os alunos a participar 
de mostras, festivais e eventos para demonstra-
ção e, futuramente, participar de competições. 
Anualmente o projeto realiza um espetáculo de 
dança no Teatro Glauce Rocha, este ano já mar-
cado para o dia 15 de dezembro.

“O sapateado é uma arte que vem crescen-
do bastante no Brasil. Surgem academias espe-
cializadas em todo o país, sua fama nos festivais 

As crianças estão aptas ao 
estilo a partir de 5 anos
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Sapateado trabalha o 
fortalecimento muscular e a 

coordenação motora

de dança está em alta, grupos 
e companhias têm se profissio-
nalizado e a mídia está abrin-
do cada vez mais espaço”, diz a 
coreógrafa.

Ela enfatiza que é impor-
tante observar que essa ten-
dência não é restrita ao tra-
dicional eixo cultural Rio-São 
Paulo, mas tem passado por ci-
dades do país inteiro, onde o 
sapateado está ganhando espa-
ço e qualidade. 

“Assim a Universidade Fe-
deral de Mato Grosso do Sul, 
por meio da Pró-Reitoria de Ex-
tensão, Cultura e Assuntos Estu-
dantis, oferece a toda a comu-
nidade acadêmica e externa as 
aulas de sapateado americano”, 
afirma.

Desestressar, conhecer uma 
modalidade diferente de dança 
e aprimorar-se são alguns dos 
motivos que atraem os alunos 
aos sapatos com chapinhas afi-
xadas. Esse estilo de dança tra-
balha o fortalecimento muscu-

lar e a coordenação motora.
Mãe da pequena Agatha, de 

5 anos, Danyelle Fonseca achou 
o projeto interessante por ter 
somente uma taxa única anual 
(R$ 120,00). “Minha filha gosta 
muito de dançar, mas como não 
dava para pagar um curso men-
salmente, achei o projeto bem 
acessível e ela está adorando”, 
afirma.

Acadêmica de Artes Cêni-
cas da Universidade Estadual 
de Mato Grosso do Sul, Layana 
Brisa, 18 anos, soube do proje-
to por rede social. 

“Como quero ser artista do 
teatro musical e isso exige co-
nhecer vários estilos de dança, 
me interessei por esse projeto 
da UFMS. Sinto que estou evo-
luindo bastante, pois a aula é 
muita dinâmica e a professora 
tem bastante didática”, diz a 
acadêmica.

Interessados ainda podem 
fazer a inscrição para turma 
iniciante. 
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 Lutas sociais do campo têm banco de dados 

Atividades desenvolvidas junto a 
assentados envolvem as comunidades que 

lutam pela terra e a universitária, com 
acadêmicos e professores

DATALUTA - Banco de Dados da Luta pela Terra 
Mato Grosso do Sul
Coordenador: Sedeval Nardoque 
Unidade: CPTL
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A lunos de graduação e de pós-gradu-
ação, profissionais da imprensa e ór-
gãos públicos, agricultores familiares 

tradicionais, assentados de reforma agrária, 
quilombolas e indígenas, professores de insti-
tuições públicas e privadas são o público-alvo 
de um projeto de Direitos Humanos e Justi-
ça denominado Dataluta – Banco de Dados da 
Luta Pela Terra em Mato Grosso do Sul, sob a 
coordenação do professor Sedeval Nardoque, 
do Câmpus de Três Lagoas – CPTL.

De acordo com o coordenador, este pro-
jeto constitui fonte essencial e específica de 
dados e informações qualitativas para com-
preensão das realidades e cenários criados a 

partir da luta pela terra, no sentido de apre-
ender as experiências políticas e lutas sociais 
desenvolvidas no campo brasileiro e em Mato 
Grosso do Sul, que perfazem a trajetória his-
tórica dos avanços e conquistas sociais. Já se 
consolida como referencial específico para es-
ses assuntos. 

  O Banco de Dados da Luta pela Terra 
– DATALUTA-MS está em seu terceiro ano de 
desenvolvimento e coletas de informações, 
que começaram em 2013. Hoje, essas ações 
assumem papel fundamental para a comu-
nidade científica e organizações públicas e 
sociais envolvidas com a temática de desen-
volvimento territorial, direitos humanos e 

questão agrária. 
A meta desta proposta é a realização de 

coleta diária e a sistematização (mensal e 
anual) de informações primárias obtidas na 
mídia e movimentos sociais para elaboração 
de estudos, projetos e desenvolvimento de 
metodologias sobre os conflitos no campo em 
Mato Grosso do Sul, com base nas categorias 
ocupações, manifestações, assentamentos 
rurais, movimentos socioterritoriais e estru-
tura fundiária. 

De acordo com o professor Nardoque, os 
trabalhos visam, mais especificamente em sua 
rotina de trabalho semanal, com ajuda de aca-
dêmicos e comunidade, a manter atualizado 

As ações no campo, vão além da coleta de 
informações. Há um processo de interação 

entre os participantes do projeto

Detalhes de assentamentos e acampados, 
cujas informações estarão disponíveis à 

sociedade organizada



Maio/Junho de 2015      Edição 11

26

e continuar desenvolvendo o banco de dados com informações 
sobre o agrário brasileiro, sendo coletados, inseridos e sistemati-
zados dados das seguintes dimensões: ocupações de terra, assen-
tamentos rurais, manifestações dos movimentos socioterritoriais, 
cadastro dos movimentos socioterritoriais, estrutura fundiária e 
estrangeirização da terra. Ao final do processo será publicado um 
documento oficial denominado “Relatórios DATALUTA Brasil, Mato 
Grosso do Sul”.

E estes resultados obtidos vão integrar a base de dados para o 
desenvolvimento e implantação do Núcleo de Extensão em Desen-
volvimento Territorial do Bolsão.

“Nosso trabalho assume importância crucial para a comunida-
de externa por ser utilizado como subsídio para elaboração de po-
líticas públicas e pesquisas vinculadas à questão agrária brasileira 
e as reflexões em torno da Reforma Agrária”, afirma o professor 
Nardoque, referindo ao fato de que esta proposta pauta-se pelo 
registro e divulgação da realidade da luta pela terra, enfatizando 
a atuação dos movimentos socioterritoriais, por meio dos conflitos 
agrários. 

Além disso, as informações reunidas e sistematizadas mensal-
mente serão enviadas para a Comissão Pastoral da Terra (CPT) para 
publicação anual no Caderno Conflitos no Campo (Brasil). A siste-
mática de coleta e disseminação dos dados é realizada pela Rede 
DATALUTA integrada por 10 grupos de pesquisas: NERA-UNESP-SP, 
LAGEA-UFU-MG, GEOLUTAS-UNIOESTE-PR, NEAG-UFRGSRS, OCCA-
-UFESES, GETEC-UFPB-PB, LABERUR-UFSE-SE, GECA-UFMT-MT, LA-
BET-UFMS-MS e, a partir de 2015, passará a ser integrada pelo gru-
po de pesquisa em Geografia Agrária da UFG/Goiânia. 

Equipe de trabalho traça planos e metas 
para montar o banco de dados da 

luta pela terra em MS
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Cardápios serão direcionados aos 
públicos específicos

Empresa Júnior do Curso de Nutrição: 
EJ APETITE
Coordenadora: Patrícia Vieira Del Ré
Unidade: CCBS

EJ Apetite oferece consultoria às 
micro e pequenas empresas
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A carência de nutricionistas em mi-
cro e pequenas empresas que tra-
balham com alimentação coleti-

va oferece um forte nicho de atuação para 
a Empresa Júnior do Curso de Nutrição: EJ 
Apetite, recém instalada, e que pretende 
transformar, por meio de assessoria e con-
sultoria, o conhecimento em soluções apli-
cadas para contribuir com pequenos negó-
cios em Campo Grande. 

“Esse serviço é muito caro, principal-
mente para as micro e pequenas empresas 
no ramo de bares, restaurantes e lanchone-
tes que, geralmente, não têm condições de 
contratar um nutricionista e acabam traba-
lhando de forma irregular por falta de orien-

tação”, explica a coordenadora do projeto 
de extensão, professora Patrícia Vieira Del 
Ré.

A Empresa Júnior é formada por uma di-
retoria de discentes, sendo um presidente 
e um vice-presidente, além de diretores e 
vice-diretores das áreas Financeiro, Gestão 
de Pessoas, Marketing e Produção de Proje-
tos e uma secretária-executiva. A empresa 
também terá membros consultores – outros 
acadêmicos – que também poderão atuar nos 
projetos.

Após qualificação no Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Se-
brae) e já com parceria da Associação Brasi-
leira de Bares e Restaurantes (Abrasel), a EJ 

Apetite está com o Estatuto pronto e agora 
a equipe trabalha para escrever o Plano de 
Negócios.

No momento, os membros diretores de-
finem os produtos iniciais a serem oferta-
dos. O primeiro deverá ser a qualificação de 
profissionais da área de alimentos nas em-
presas. 

“A proposta é diagnosticar quais as falhas 
e fazer o treinamento in loco, a um custo re-
duzido e com oferta de certificado”, expõe 
a coordenadora.

O segundo produto será a adequação de 
cardápios para restaurantes, bares e lancho-
netes com sugestão de opções mais saudá-
veis e melhores combinações e, em estudo, 

Membros da Apetite reúnem-se para 
montar cardápio de empresa cliente
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a oferta de um selo da EJ de cardápio saudável.
“São dois produtos que irão diferenciar a EJ no 

mercado. São serviços que nossos acadêmicos têm 
condições de prestar com mais facilidade. Acredita-
mos que vamos captar muitos clientes e, dessa for-
ma, também melhor capacitar os acadêmicos para 
o mercado de trabalho, além de estreitar o relacio-
namento empresa-escola”, avalia a professora Pa-
trícia.

A EJ também estará aberta a outros projetos, 
que serão avaliados quanto à viabilidade de execu-
ção. O primeiro contrato da EJ Apetite foi firmado 
com uma escola particular de Campo Grande que 
serve refeições em período integral para os seus 
alunos. 

A equipe, que recebe acadêmicos do 1º ao 7º 
semestre, reúne-se às quintas-feiras, das 13h às 17h, 
no Espaço do Empreendedor, no Complexo Multiuso.

Em abril, a EJ realizou sua primeira palestra, 
com o tema “Empreendedorismo em Nutrição”, mi-
nistrada pela professora Priscila Ângelo Sanches, 
que enfatizou a necessidade de os futuros nutricio-
nistas estarem prontos para conquistarem espaço 
no mercado como empreendedores. 

“Profissionais de diversas áreas acabam atuan-
do no ramo da nutrição. Temos que assumir esse 
espaço, oferecendo aos nossos clientes um diferen-
cial”, afirmou a professora Priscila.

Primeira palestra da EJ sobre 
empreendedorismo
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“O que me chama mais a atenção é 
a relação teórico-prática no processo 
de desenvolvimento do projeto. 
O Projeto permite embasamento 
teórico, por meio das discussões 
realizadas no Grupo de Estudos 
Terra-Território, e a aproximação 
com o real, via levantamento dos 
conflitos fundiários (ocupações, 
manifestações, assentamentos). 
Além disso, a divulgação dos dados 
para a comunidade constitui-se pilar 
basilar da extensão, justamente pela 
articulação com outros grupos da 
Rede Nacional Dataluta, em outras 
universidades. Desta maneira, além 
da abrangência local e estadual, o 
Dataluta/MS tem alcance nacional.” 

Curso: Geografia - CPTL
Projeto: DataLuta

Paulo Henrique R. Melo

“Aproximação com a 
vida real”

Eles e elas 
opinam, falam, 

declaram suas 
impressões sobre essa 

mudança que a extensão 
provoca em suas vidas acadêmicas. 

A atividade prática e os incentivos 
que os docentes apresentam, por 
meio do detalhamento de cada 
projeto, envolvem um número a 
cada temporada maior de alunos dos 
diversos cursos de graduação da UFMS 

em onze câmpus. 
Conheça suas expectativas, suas conclusões 
e seus planos de crescimento após o início 
das ações como partícipes extensionistas, 
atendendo a sociedade.
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Ana Rosa Barboza Lopes

“Na minha opinião, poder participar de 
uma atividade desse nível é de extrema 
importância para meu aperfeiçoamento 
profissional. Este é um projeto de 
extensão que abrange muito a minha 
área de atuação e me auxilia no 
manuseio de softwares específicos para 
o estudo da Geografia, e que não possuo 
domínio. Além disso, devo considerar que 
as atividades estão me ajudando dentro 
dos meus conteúdos e nas práticas 
pedagógicas com recursos tecnológicos 
que precisamos inserir em sala de aula. 
A cartografia nos possibilita diálogos 
com outros conhecimentos e áreas afins, 
tendo assim interdisciplinaridade e 
multidisciplinaridade dentro de sala 
de aula.”

“Era aeromodelista e acabei direcionando 
o trabalho de conclusão de curso para 
essa área de VANTs. Durante o curso fui 
desenvolvendo a ideia, aprimorando os 
sistemas de controle e técnicas de voo, os 
materiais e fiz uma pesquisa muito ampla 
sobre VANTs. O trabalho partiu de uma 
câmera acoplada em um aeromodelo e 
fui aperfeiçoando. Hoje o meu avião pode 
carregar não só câmeras, mas também 
sensores como de levantamento atmosférico 
e de posicionamento, com um alcance muito 
maior que os aeromodelos comuns. Ao 
final, esse trabalho gerou um equipamento 
próximo ou até melhor que alguns VANTs 
comerciais que há no mercado. O trabalho 
na área é muito positivo e o retorno é 
garantido, tanto para a comunidade, no lado 
social, como no tecnológico e acadêmico.”

Curso: Geografia - CPAQ
Projeto: Geotecnologia no 

Ensino da Cartografia

Curso: Psicologia - CCHS
Projeto: Efeitos das drogas psicotrópicas 

sobre o ser humano

Curso: Engenharia Ambiental - CCBS  
Programa: Utilização de VANT em 

monitoramentos ambientais

Carolina Pina Meza Ricardo Haupenthal

“A oportunidade de participar do projeto 
Efeitos das drogas psicotrópicas sobre 
o ser humano me proporcionou uma 
vivência e prática única e singular. 
O tema sempre me interessou muito 
e toda pesquisa, preparação dos 
materiais e aplicação resultaram na 
ampliação das minhas concepções. Pude 
estabelecer uma troca rica e harmoniosa 
de conhecimentos com os vários 
adolescentes que nos visitaram durante 
esses dois anos que participei do projeto. 
A chance de trabalhar em uma equipe 
multidisciplinar também contribuiu para 
o meu crescimento pessoal e profissional. 
De tudo, o que fica é a gratidão pela 
experiência que vou levar pro resto da 
vida.” 

“Vivência prática única” “Aperfeiçoamento 
profissional”

“O retorno é garantido”
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 “Com a participação na Empresa 
Junior eu não sairei cru na formação 
acadêmica, eu tenho uma visão bem 
mais ampla. Eu que estou no primeiro 
semestre tenho matérias bem pesadas 
e que não entram diretamente 
na nutrição. Pela EJ, eu já estou 
começando a aprender, participo de 
palestras, troco informações e isso 
me faz mudar como pessoa e como 
aluno. Isso é muito importante porque 
já estou evoluindo e poderei sair mais 
direcionado para o mercado de trabalho. 
Também tem o lado de podermos ajudar. 
A EJ faz um preço bem mais acessível e 
isso é uma forma de ajudar a sociedade. 
Já que estamos em uma universidade 
pública, nós podemos retribuir.”

“Faço parte do Demo-Lab (Laboratório 
de Demonstrações). Nesse laboratório nós 
montamos e apresentamos experimentos 
de física. Esse projeto me ajuda a ter 
mais contato com a física, pois em 
sala aprendemos a teoria e com esse 
laboratório consigo ter acesso à prática, 
à experimentação. Me ajudará 
futuramente também, quando for 
trabalhar em pesquisas, ou até mesmo 
dar aula, pois esse projeto abrange 
tanto a área de bacharelado, como a de 
licenciatura. Temos o foco de apresentar 
para alunos do ensino médio, para motivá-
los a gostar mais de física porque, como 
todos sabemos, física em escolas públicas 
não é tão explorada. Então tentamos levar 
uma parte mais legal da matéria para 
eles terem contato.”

Alberto Kawano Larissa F. da Costa Vieira Gabriel Cortines de Freitas

Curso: Nutrição - CCBS
Projeto: EJ Apetite

Curso: Física - INFI
Projeto: Demo-física

“Oportunidade de interagir”

Curso: Fisioterapia - CCBS  
Projeto: Prática de atividade física 

e hábitos saudáveis

“A Fisioterapia é uma profissão que possui 
um contato muito grande com pessoas, 
portanto, o profissional dessa área tem 
que saber lidar com os indivíduos. Assim, 
ter a oportunidade de interagir com a 
comunidade é um modo de desenvolver 
essa habilidade, antes mesmo de se 
formar. Como o projeto é sobre atividade 
física, temos que cativar e estimular a 
todos. Sem contar que desenvolvemos 
a capacidade de elaborar estratégias ou 
contornar situações rapidamente quando 
algo foge do normal (ex.: pessoa não 
consegue realizar o exercício proposto e 
temos que inventar um novo exercício, 
para que ela consiga exercitar o mesmo 
grupo muscular). Isso geralmente não é 
possível treinar durante as aulas teóricas.”

“Uma forma de 
ajudar a sociedade”

“Acesso à prática, à 
experimentação”
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Com o objetivo de instrumentalizar docentes, 
técnicos administrativos e discentes da UFMS 
para, utilizando a plataforma Sigproj, prima-
rem pela qualificação das propostas de ações 
de extensão, a CEX/PREAE propôs o ofereci-
mento do minicurso “Elaboração de Propostas 
de Ações de Extensão”, com carga horária de 
8h/a. Já foram concluídas quatro turmas do 
minicurso em Campo Grande, além de turmas 

em Ponta Porã, Três Lagoas e Naviraí, todas 
com um alto índice de participação e apro-
veitamento. Estão sendo reagendadas as datas 
para as turmas de Paranaíba e de Nova An-
dradina e deverão ser agendadas, ainda neste 
semestre, turmas em Aquidauana, Corumbá e 
Coxim. Interessados em participar devem pro-
curar a Direção da sua Unidade ou a CEX/PRE-
AE (cex.preae@ufms.br).

A CEX/PREAE encaminhou aos coordenadores 
das propostas aprovadas no Edital PAEXT/2015 
a relação dos itens de materiais de consumo e 
serviços de terceiros aprovados que poderão ser 
adquiridos e contratados com recursos financei-
ros da UFMS. A aquisição e a contratação dos 
itens aprovados é responsabilidade de cada co-
ordenador, com apoio da sua Unidade Propo-
nente, e tem procedimentos distintos conforme 
a origem e natureza da despesa. Via de regra, 
a aquisição de materiais de consumo deve ter 
seu procedimento oficializado pelo Sistema de 
Compras da UFMS, (https://administrativo.ufms.
br/compras/), gerenciado pela Coordenadoria 
de Gestão de Materiais/PRAD. Não obstante, há 
itens de consumo que foram previamente ad-
quiridos e poderão ter sua retirada diretamente 
agendada com a CEX/PREAE. Já a contratação 
dos serviços da Editora/UFMS requerem a soli-
citação de orçamento prévio e autorização da 
CEX/PREAE. Quaisquer dúvidas contatar a equi-
pe da CEX/PREAE, ramais 7238 (Evelyn) ou 7938 
(Eduardo).

Seleção Proext 
2016

Foram selecionadas pela Pró-Reito-
ria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis 
da UFMS 50 propostas (28 projetos e 22 pro-
gramas) que irão concorrer ao financiamento 
do Programa de Apoio à Extensão Universitá-
ria – Proext 2016, do MEC/SESu. No último dia 
8 de maio foi publicado o resultado do pro-
cesso de seleção interna das propostas que, 
agora, deverão ser avaliadas entre o período 
de 9/5 a 12/6 pelo MEC. A classificação final 
nacional será divulgada no dia 6/7. As propos-
tas de projetos têm limitação orçamentária de 
R$ 100 mil e as dos programas de R$ 300 mil.

PAEXT/2015 - Aquisição de materi-
ais e contratação de serviços

Prêmio Fundação Banco do Brasil 
de Tecnologia Social

Até 31 de maio estão abertas as inscrições 
para o 8ª Prêmio Fundação Banco do Brasil 
de Tecnologia Social, que nesta edição tem 
a Petrobras, a Unesco e o BID como parcei-
ros. O Prêmio tem o objetivo de certificar, 
premiar e difundir tecnologias sociais já apli-
cadas e ainda em atividade, em âmbito lo-
cal, regional ou nacional, que se constituam 
em efetivas soluções para questões relativas 
a água, alimentação, educação, energia, ge-
ração de renda, habitação, meio ambiente e 
saúde. Informações no site www.fbb.org.br/
tecnologiasocial

Minicurso – Elaboração de Propostas de Ações de Extensão


