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E sta edição da Sinapse traz em 
seu conteúdo, antes de tudo, os 
bons resultados numa virada de 

semestre em que, apesar de um ano mais 
difícil que os outros, a PREAE permanece 
firme em seu rumo, vencendo barreiras e 
criando novas oportunidades de integra-
ção com a comunidade. Apesar de alguns 
contextos que poderiam significar alguns 
entraves para a máquina extensionista 
(tais como a mobilização geral de greve 
e também o difícil ano financeiro para as 
instituições) ainda assim tem sido possível 
colher os bons resultados e registrar mo-
mentos de intenso trabalho nos projetos 
em andamento, envolvendo os docentes, 
discentes e membros da sociedade. 

 É setembro, e não outubro ainda. 
Mas a criança é foco essencial desta edi-
ção com projetos poéticos, lúdicos e de 
resgate de dignidade e sabedorias para a 
infância, em projetos especiais, aqui pu-
blicados. São experiências diversas que, 
em períodos como esse, demonstram a 
força institucional de interação com a co-
munidade adulta, a comunidade infantil e 

a comunidade universitária, em seus di-
versos contextos. 

 Em todos os âmbitos temos veri-
ficado que o andamento e o ritmo das 
realizações, ainda que mais difíceis, são 
vencidos em suas diferentes etapas com 
o mesmo vigor de antes. A mesma mo-
tivação do início do ano. E, ao virarmos 
o semestre, anunciam-se bons horizontes 
por parte do expressivo número de proje-
tos que nesse momento são realizados. 

 As experiências se acumulam, os 
experimentos avançam, os eventos mar-
cam suas passagens. E assim, adentramos 
mais um número de nossa Sinapse, que 
neste segundo semestre também aponta 
para o mesmo vigor e ritmo dos trabalhos 
que todos os câmpus agora empreendem. 

 Todas as áreas contempladas, pelo 
que apuramos, estão conseguindo vencer 
suas etapas inicialmente propostas nas 
áreas de educação, saúde, cultura, justiça, 
tecnologia e produção, direitos humanos e 
trabalho, meio ambiente e comunicação. 

Vivências acadêmicas que se acumu-
lam, que se agregam a novos contextos prá-

ticos a cada exercício e que só confirmam 
a premissa elementar de que a Universi-
dade se constrói a partir de suas relações 
sociais, culturais e científicas estabeleci-
das no campo prático com a sociedade na 
qual se insere, independente das variáveis 
de dificuldades que apareçam. Há sempre 
uma disposição extra, uma criatividade 
inesperada que faz andar os projetos lan-
çados a público. 

 Portanto este segundo semestre, 
embora repleto de outras lutas no fronte, 
também pode ser traduzido como mais 
uma etapa sendo vencida com dedicação 
em prol de uma melhor qualidade de en-
sino, de melhores práticas e para conso-
lidar conquistas nos âmbitos da cidadania 
e da dignidade das pessoas, em sua con-
vivência com a Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul. Tudo isso, palavras e 
imagens, compõem os relatos que você, 
leitor, verá nesta edição sobre o que vem 
sendo realizado na instituição e que pre-
cisam ser colocadas à vista de todos.

    Rubens Aquino
        Editor da Revista Sinapse
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EXTENSÃO VENCE OBSTÁCULOS SEM PERDER O FOCO
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Além da vida conjugal, a Camerata 
de Cordas da UFMS conseguiu reu-
nir o casal Luciana Clemente Mora-

es dos Santos, 44 anos, e José Antônio 
Pereira dos Santos, 50 anos, em uma de 
suas maiores paixões: a música pelo ins-
trumento de corda. Ela, música por for-
mação na UFMS, ele, coronel do Corpo de 
Bombeiros, encontraram nesse projeto de 
extensão a possibilidade de uma realiza-
ção ímpar. Conheça o que significa para 
esses músicos participar do grupo.

Sinapse - Como foi o ingresso de vocês 
na vida musical? 
Luciana: Comecei com 28 anos a tocar 
o acordeão. Quis me aperfeiçoar e bus-
quei o violino. Estudei por seis meses 
com um professor canadense em Doura-
dos para poder entrar na graduação da 
UFMS. 
José Antônio: Comecei estudando acor-
deão. Andei tentando aprender instru-
mento de sopro, depois fui para o violon-
celo e estudo até hoje esse instrumento.

Sinapse – Como foi a entrada de vocês 
na Camerata? Quantos são da comuni-
dade? 
Luciana: Eu me formei, fiquei como vo-
luntária e depois entrei na Camerata. A 
professora Ana Lúcia transformou a Ca-
merata em projeto de extensão e meu 
marido passou a participar. 
José Antônio: Atualmente somos três mú-
sicos da comunidade. Mas muitos outros 
já passaram por lá.

Sinapse – Qual a importância de se ter 
aberto esse projeto à comunidade?
José Antônio: A Universidade, além do 
papel de formadora, por excelência, tem 
esse caráter de papel social, de trazer a 
comunidade para dentro do câmpus, de 
mostrar outros caminhos, para jovens e 
adultos, e ser um tutor de políticas so-
ciais, visando melhorar o cidadão. 

Sinapse – O que significa para vocês 
participar da Camerata?
José Antônio: Para mim é a oportuni-
dade de melhorar o meu conhecimento. 
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“A Universidade tem esse caráter de papel social, 
de trazer a comunidade para dentro do câmpus”.
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Porque temos de estudar para acompanhar o 
nível da Camerata. Estou me esforçando para 
aproveitar essa oportunidade de melhorar a 
minha formação técnica e também é uma for-
ma de colaborar.
Luciana: É muito importante. Porque lá, to-
dos os dias eu estou crescendo. A Professora 
Ana Lúcia Gaborim (regente) traz as parti-
turas, temos de estudar muito. Isso me aju-
da ter sempre uma bagagem para ensinar as 
crianças em um projeto social que desenvol-
vo em casa. Eu preciso crescer e sempre ter 
algo para passar para eles.

Sinapse – Como é a recepção do público ao 
trabalho da Camerata e do repertório es-
colhido? 
José Antônio: Sempre tivemos, ao longo des-
ses anos, uma boa receptividade do público.  
A regente busca um repertório não muito 
rebuscado, mas também longe do básico e 
também que tenha a ver com a cultura lo-
cal. Mescla um pouco com o que o povo sul-
-mato-grossense gosta. O clássico formal com 
populares. A população sempre aplaudiu bas-
tante.

Sinapse – A Camerata de Cordas preenche 
um espaço cultural ainda pouco explorado 

localmente? 
José Antônio: Em Campo Grande há muitos 
grupos, mas com fins comerciais. Grupos gra-
tuitos são poucos. E isso é importante, prin-
cipalmente dentro da Universidade. A Came-
rata, pelo seu papel, precisa receber mais 
atenção.

Sinapse – A Camerata incentiva quem gosta 
de música a cursar a graduação na área?
José Antônio: Sim, ela motiva. Para a comu-
nidade, para os que querem fazer parte, é 
também um horizonte profissional. A partir 
da Camerata, quem não é músico graduado 
vê que existe essa possibilidade de se formar, 
ter uma nova profissão, ter um futuro melhor. 

Sinapse – O que vocês destacam como dife-
rencial na Camerata de Cordas da UFMS? 
Luciana: Sermos uma Camerata de Cordas é 
diferente. Já toquei na sinfônica e havia ou-
tros instrumentos. Na Camerata é só a famí-
lia dos nossos instrumentos: violoncelo, viola, 
primeiro e segundo violino. Para quem gosta, 
fica um ambiente diferenciado. A maestrina, 
professora Ana Lúcia, também é um grande 
diferencial.
José Antônio: O perfil técnico da maestrina 
é incomparável.  Ela realiza masterclass, traz 

profissionais de outros lugares, o que melho-
ra o nível da Camerata. E abre também para 
a comunidade, para os demais músicos parti-
ciparem. A Camerata tem esse papel de inte-
gração também.
Sinapse – Como vocês se sentem quando es-
tão se apresentando na Camerata? 
José Antônio: É uma realização pessoal in-
descritível. Quando você está tocando é um 
mundo a parte que se abre. Sem falar que é 
antiestressante.
Luciana: Eu me sinto realizada. Gosto mui-
to. Vim da sinfônica. Quando estamos apre-
sentando realizamos um sonho. É muita luta, 
muito estudo. Quando vemos que consegui-
mos, a felicidade é grande.
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Grupo transforma ambiente 
hospitalar com descontração

Rir é o melhor remédio
Coordenador: Filippe Miranda
Unidade: FAMED

Participam do projeto calouros e 
veteranos de Medicina, Enfermagem 

e Fisioterapia



Setembro/Outubro de 2015      Edição 13

88

Transformar o ambiente hospitalar, pro-
mover alegria e conforto aos pacientes 
do Hospital Universitário Maria Apareci-

da Pedrossian por meio da figura do palhaço que, 
além de fazer rir, dá atenção e carinho, é o que 
fazem acadêmicos de Medicina, Enfermagem e Fi-
sioterapia que participam do projeto de extensão 
“Rir é o melhor remédio”, criado em 2010.

“O objetivo deste projeto é mostrar às pessoas 
que existe um lugar totalmente diferente daquilo 
que se costuma ser, um lugar onde tudo aquilo de 
ruim que afeta o paciente e seus familiares possa 
ser amenizado ou até mesmo esquecido”, explica 
o acadêmico do segundo ano de Medicina, coorde-
nador do projeto, Filippe Miranda.

A alegria e a descontração são levadas aos pa-
cientes em visitas semanais realizadas no Hospital 
Universitário na enfermaria de pediatria, ortope-
dia e clinica médica e também aos que se encon-
tram pelos corredores.

“Acreditamos que ao atuar estimulando a es-
sência saudável desses pacientes, ele consequente-
mente estarão mais aptos e dispostos aos tratamen-
tos propostos, o que também irá agir na melhora 
da sua condição de saúde”, acrescenta Filippe.

Participam do projeto os calouros de Medicina, 
Enfermagem e Fisioterapia, além dos coordenado-
res do projeto, também desses cursos. O projeto 
também foca os graduandos, que nesse contato 

As visitas semanais são realizadas no 
Hospital Universitário



9

Setembro/Outubro de 2015      Edição 13

com os pacientes passam a ter uma visão 
mais humanista das pessoas que estão no 
ambiente hospitalar.

Para isso, são realizadas reuniões sema-
nais com o propósito de despertar o palhaço 
nos calouros. 

“São atividades de improviso, descon-
tração e formação para que estejam aptos 
a atuar no hospital e a lidar com as adver-
sidades. Além disso, passam por uma capa-
citação profissional no final do primeiro se-
mestre antes de efetivamente iniciarem as 

visitas”, explica o coordenador.
E os calouros respondem positivamente 

ao projeto. Segundo Filippe, “eles querem 
participar e se envolver nas atividades por-
que reconhecem a importância do projeto e 
como irão afetar os pacientes no hospital”. 

Agindo assim, os extensionistas são con-
corridos para conversar, brincar, na leitura 
de livros, dinâmicas de grupo e na audição 
das músicas que apresentam.

“Sempre usamos a música como forma 
de atraí-los, o que facilita a comunicação e 

a permissividade deles com a gente. Adoram 
quando tocamos músicas que pedem e todos 
cantam”, diz o acadêmico de Medicina. 

O projeto estimula também a produção 
artística e literária pelos pacientes do Hos-
pital Universitário, assim como pelos acadê-
micos.  

Após os encontros, segundo o coordena-
dor, os pacientes sorriem mais, ficam mais 
bem humorados e mais receptivos aos profis-
sionais do hospital, o que ajuda em seu tra-
tamento, sua saúde e qualidade de vida.

Extensionistas são concorridos para 
conversar, brincar, na leitura de 

livros, nas dinâmicas de grupo e na 
audição das músicas que apresentam
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Leitura e ludicidade confortam os 
pequenos pacientes em Coxim

Humanização no SUS por intermédio da leitura 
e da ludicidade
Coordenadora: Danielly Cristina de Andrade Palma 
Unidade: CPCX

A humanização proposta gera alegria e 
novos conhecimentos práticos 
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Em Coxim, uma inciativa está sen-
do implementada com relevância 
para todo o sistema de saúde do 

município. São ações que envolvem profes-
sores e acadêmicos numa ponta e, na ou-
tra, o cidadão e a organização pública de 
saúde. Os trabalhos propostos, em execu-
ção, visam sobremaneira atender a alguns 
dos interesses prioritários da população. É 
o projeto “Humanização no SUS por inter-
médio da leitura e da ludicidade”, coorde-
nado pela professora Danielly Cristina de 
Andrade Palma. 

 A ludicidade a que se refere a propos-

ta básica das ações ganha o nome de brin-
quedoteca e busca soluções de suavização 
do atendimento de crianças pelo sistema. 
Uma forma de contribuir com os trabalhos 
que são reconhecidamente difíceis devido 
à natureza muitas vezes precárias dos pon-
tos de atendimento. Em geral, o ambiente 
hospitalar, por sua natureza, oferece certos 
desconfortos e momentos de tensão, prin-
cipalmente em se tratando da ala infantil. 
E essas circunstâncias, para serem atenua-
das, dependem muito de iniciativas como 
a que no local desenvolvem professoras e 
alunos do curso de Enfermagem do Câmpus 

de Coxim. 
Em termos de extensionistas, este pro-

jeto, na verdade, é uma reedição de traba-
lhos já desenvolvidos no setor e busca dar 
continuidade à proposta. Anteriormente, 
segundo a coordenadora Danielly Palma, já 
foram efetivados cronogramas de ação que 
foram denominados como ‘A Humanização 
no SUS por intermédio da leitura e da ludi-
cidade I, II, III e IV’, cujo início se deu no 
segundo semestre de 2010. 

“Nosso objetivo sempre foi o da cons-
trução de uma brinquedoteca no Hospital 
Regional de Coxim, inaugurada no dia 8 de 

O foco do projeto é amenizar a tensão 
e os incômodos que tratamentos 
hospitalares causam em crianças
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Local de atividades práticas: hospital 
com atendimento pelo SUS

março de 2011, data em que se comemorou um ano da 
abertura do Hospital”, informa a coordenadora. Para 
ela, esta ação busca consolidar uma proposta diferen-
ciada de acolhimento a pacientes infantis hospitaliza-
dos para que, por intermédio de atividades de ações 
terapêuticas ligadas à leitura e à ludicidade, alguns 
desconfortos gerados pela internação possam ser mi-
nimizados, estimulando, desse modo, a recuperação 
da saúde e/ou reduzindo sofrimentos.

Sob esse aspecto e ponto de vista, pode-se afir-
mar que a Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul se faz presente em uma variedade de ambien-
tes e situações. Mas, nesse caso, especificamente, 
cumpre seu papel na melhoria da qualidade vida das 
crianças. 

Embora notório o conhecimento de que o ambien-
te hospitalar nunca seja  agradável a ninguém, princi-
palmente para uma criança, as ações de tratamento 
e acolhimento decorrentes das ações do pessoal da 
enfermagem são cruciais para a infância enferma co-
xinense. “Criança gosta de brincar, independente do 
local onde ela esteja. Ter um espaço destinado a ela 
dentro do hospital faz com que a hospitalização não 
seja vista tão negativamente”, avalia, otimista com as 
expectativas dos trabalhos desenvolvidos, a coorde-
nadora do projeto. E, em tempos difíceis, a extensão 
vai abrindo caminhos e ajuda a consolidar parcerias 
no município. Para a comunidade é um serviço pres-
tado e que tem produzido resultados satisfatórios.
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Um laboratório para o conhecimento de 
história e de culturas

Laboratório de ensino de história como espaço de 
construção do conhecimento histórico: aprendizagem, 
usos de fontes e cultura
Coordenadora: Jaqueline Martins Zarbato 
Unidade: CPTL
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Um laboratório com 
funcionalidade voltada para 

estudos culturais e informações 
históricas catalogadas
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E m Três Lagoas a ciência histórica é o 
escopo de uma série de atividades cuja 
dinâmica avança de forma positiva, en-

volvendo participantes da comunidade e da ins-
tituição, resultando em novos conceitos para 
melhoria da qualidade do ensino. É o projeto 
de extensão “Laboratório de ensino de história 
como espaço de construção do conhecimento 
histórico: aprendizagem, usos de fontes e cultu-
ra”, sob a coordenação da professora Jaqueline 
Martins Zarbato. 

Segundo avaliam os realizadores, esta ações 
implementadas no centro deste empreendimen-
to visam não somente configurar e assegurar um 
novo espaço no Laboratório de Ensino de Histó-
ria (LEHIS) do CPTL, mas, sobretudo, em abrir 
as vertentes do ensino da disciplina para novas 
análises, investigações, abordagens e atualização 
das fontes históricas utilizadas em sala de aula. 

A meta básica, portanto, é a de propiciar 
aos estudantes, aos docentes do CPTL e da Es-
cola Estadual Padre João Tomes, instrumentos 
inovadores para aquisição de conhecimentos. 
Este é o público-alvo que vem participando ati-
vamente do projeto.

O grupo, constituído por professores e alu-
nos, montou uma série de oficinas práticas. Ao 
participarem destas oficinas temáticas o que se 
almeja, segundo a coordenação do projeto, é a 

Entrosamento e metodologia 
fornecem o instrumental dinâmico 

necessário para as atividades semanais 
desenvolvidas no laboratório
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possibilidade de se efetivar, com o 
grupo, a abordagem de novas con-
cepções sobre a cultura regional e 
local como subsídio para aprofun-
dar as metodologias de ensino de 
aprendizagem na sala de aula. 

Neste sentido, diferentes fon-
tes históricas: fotografias, filmes, 
monumentos, objetos históricos 
podem ser utilizadas no ensino de 
história. Porém, percebe-se nas 
práticas de ensino e mesmo nos es-
tágios supervisionados a carência 
de fontes disponíveis e com con-
cepções didáticas para que profes-
sores/as e estudantes possam ter 
acesso. Deste modo, no espaço do 
LEHIS serão realizadas as oficinas 
temáticas e atividades direciona-
das para o trabalho com fontes his-
tóricas, com produção do conheci-
mento histórico.

De acordo com a professora Ja-
queline Martins Zarbato, animada 
com as expectativas em razão dos 
resultados até então obtidos, “a 
importância do projeto de exten-
são é que este visa contribuir com 
a utilização do Laboratório de En-

sino de História como espaço para 
difundir estratégias e metodologias 
de aprendizagem no ensino de His-
tória”. Em seu entendimento, as 
ações propostas e executadas até o 
momento contribuem também com 
o entendimento e reconhecimento 
de diferentes linguagens e variedade 
de metologias para promover novos 
estudos – principalmente no âmbito 
da cultura de Mato Grosso do Sul – 
essa rica matéria-prima com muito 
a ser conhecida e reconhecida. 

Quatro oficinas foram planeja-
das e realizadas. A primeira expôs 
as várias maneiras de se interpre-
tar a história do Brasil. A segunda 
oficina chamou bastante a atenção 
para o trabalho abordando a histó-
ria local. A terceira etapa buscou 
despertar o interesse sobre a His-
tória Econômica, os grandes ciclos 
econômicos do passado e suas con-
sequências na contemporaneidade. 
A quarta oficina foi ministrada du-
rante as Olimpíadas de História de 
Três Lagoas, despertando interesse 
sobre a cultura material e imaterial 
da cidade.

Equipe de trabalho: 
redescobrindo a produção 
prática de conhecimento
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Ação Saberes Indígenas na escola 
alcança 15 mil crianças em MS

Saberes Indígenas na Escola
Coordenador: Antonio Hilário A. Urquiza
Unidade: CCHS
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A ação acontece na forma de 
rede constituída pela UFMS, 

UFGD, UEMS e UCDB
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P roporcionar a forma-
ção continuada de pro-
fessores alfabetizado-

res bilíngues e produzir material 
didático específico são as duas 
grandes metas da ação “Sa-
beres Indígenas na Escola”, há 
dois anos em execução em Mato 
Grosso do Sul.

A ação está dentro de um pro-
grama maior chamado Territórios 
Etnoeducacionais, do Ministério 
da Educação, que visa tratar a 
educação indígena agrupando po-
vos independentemente das divi-
sas dos estados brasileiros.  

A ação é um complemen-
to ao Pacto pela Alfabetização 
na Idade Certa, sendo especí-
fico para a valorização da alfa-
betização nas línguas indígenas. 
“Mesmo as crianças não falando 
mais a língua materna de suas 
etnias, elas vêm de uma cultura 
de oralidade, então é diferen-
te a metodologia de alfabetiza-
ção dessa criança se comparada 
com uma de um contexto urba-
no”, explica o coordenador da 

ação, professor Antonio Hilário 
A. Urquiza.

Por isso, o “Saberes Indíge-
nas na Escola” é uma ação de 
formação continuada de profes-
sores indígenas, alfabetizadores 
e bilíngues. 

“Essa ação só poderia acon-
tecer na forma de rede, aqui for-
mada pela UFMS, UFGD, UEMS 
e UCDB, congregando etnias em 
um único estado”, diz o profes-
sor, que também é coordenador 
da rede Mato Grosso do Sul.

Cada universidade trabalha 
com um povo ou um grupo de 
povos: a UFGD, a UEMS e UCDB 
estão com os Guarani (Kaiowá e 
Ñandeva), localizados no cone 
sul do Estado. Já a UFMS assu-
miu os professores dos povos 
Ofaié, Guató, Kadiwéu, Kiniki-
nau e Terena.

Participam da ação profes-
sores alfabetizadores das al-
deias, da pré-escola até o 5º ano. 
A cada 10 professores forma-se 
um grupo com um orientador de 
estudo, que os acompanha se- 

Participam da ação professores 
alfabetizadores das aldeias, da 

pré-escola até o 5º ano



18

Setembro/Outubro de 2015      Edição 13

manalmente. Em algumas aldeias, 
como a Buriti, existem três grupos 
de 10 professores.

Cada grupo de aldeias conta 
ainda com um professor conteu-
dista, um formador e um pesqui-
sador indígena. Também compõem 
a rede representantes dos municí-
pios, representantes do estado e os 
supervisores das universidades en-
volvidas na ação.

Hoje existem cerca de 700 pes-
soas participantes na ação, número 
que tende a aumentar com o cadas-
tramento de mais grupos. Do núcleo 
da UFMS participam os municípios de 
Sidrolândia, Buriti, Anastácio, Miran-
da, Aquidauana, Nioaque, Corumbá, 
Brasilândia e Porto Murtinho. 

Cerca de 15 mil alunos estão 
envolvidos nessa ação, a grande 
maioria em escolas de aldeia rural. 
As exceções são as aldeias urbanas 
Tereré, em Sidrolândia, e a Aldei-
nha, em Anastácio.

O material didático oferecido 
inclui livros de alfabetização, conte-
údos de Matemática, de Português, 
de História e livros paradidáticos, 

com contos, mitos e lendas. Alguns 
são publicados na língua materna, 
outros em português e alguns são 
bilíngues. 

“Como a escola é indígena, eles 
estudam o conhecimento do bran-
co, intercalado com o conhecimen-
to indígena, o que chamamos de 
educação intercultural, ou seja, o 
diálogo na escola entre as culturas, 
o saber do branco com o saber do 
índio”, expõe o professor Antonio.

Segundo o coordenador da 
rede no Estado, “os professores 
indígenas, além de reforçarem a 
importância da língua indígena no 
currículo escolar, podem criar polí-
ticas efetivas de alfabetização em 
línguas indígenas, nos projetos de 
educação intercultural bi/multilín-
gue, pois influenciam na constru-
ção de saberes, e, por isso, podem 
conseguir importante apoio, no in-
terior de suas comunidades, para 
implantarem projetos de fortaleci-
mento linguístico e epistêmico na 
escola e na comunidade, na produ-
ção da escrita e no fortalecimento 
da oralidade”.

Hoje existem cerca de 
700 pessoas envolvidas 

na ação
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Camerata UFMS encanta ao som do 
grupo de cordas 

Camerata UFMS – Cordas
Coordenadora: Ana Lúcia Iara Gaborim Moreira
Unidade: CCHS

No repertório, muitas obras para grupos 
de cordas escritas pelos principais 
compositores da história da música
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Os sons do violino, da viola e do 
violoncelo distinguem a Camera-
ta UFMS – Cordas, que se dedica 

à música de câmara, composta por poucos 
instrumentos.

“A palavra câmara tem o sentido de sala, 
de um lugar fechado e para um público pe-
queno, diferente de um concerto com mui-
tos instrumentos (orquestra) que pode se 
realizar em lugares maiores para um grande 
público”, explica a regente e coordenadora 
do projeto, professora do curso de Música 
da UFMS Ana Lúcia Iara Gaborim Moreira. 

Em 2009, vários alunos que já tocavam 

violino, viola e violoncelo no curso de Mú-
sica da UFMS demonstraram o desejo de 
conhecer e praticar mais o repertório para 
grupos de cordas, também uma forma de se 
aperfeiçoarem para o mercado de trabalho, 
o que levou à formação do grupo. 

Dois anos depois, a Camerata UFMS pas-
sou a ser projeto de extensão e além dos 
alunos regulares da graduação passou a ter 
na sua composição ex-alunos e participantes 
da comunidade. 

Ao todo, são 14 músicos, sendo dois pro-
fessores, sete alunos do curso de Música, três 
egressos e dois membros de fora da institui-

ção.
“Não há um número fixo. O importante 

é ter equilíbrio sonoro entre os quatro gru-
pos de instrumentos: Violinos 1, Violinos 2, 
Violas e Cellos”, expõe a professora.

Os integrantes da Camerata ensaiam jun-
tos uma vez por semana e têm aula de ins-
trumento individual, em horários separados, 
com o professor Edison Verbisck. 

As apresentações acontecem conforme 
a disponibilidade do grupo em atender às 
solicitações e também de acordo com o re-
pertório em pauta. Em anos anteriores, se-
gundo a professora Ana Lúcia, eles tocaram 

São 14 músicos, sendo dois 
professores, sete alunos 
do curso de Música, três 

egressos e dois membros de 
fora da instituição
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uma série de obras menores em 
vários eventos que demandavam 
uma apresentação curta. 

No ano passado, o grupo 
decidiu estudar “Eine kleine 
nachtmusik”, de Mozart, que 
é uma obra mais difícil e mais 
longa, apresentada no final do 
ano, com solistas convidados, no 
Festival “Encontro com a músi-
ca clássica”.

“Foi uma ótima apresenta-
ção, portanto valeu a pena nos 
concentrarmos no estudo dessa 
obra e aguardarmos uma gran-
de oportunidade que nos levou 
a outro patamar artístico, sen-
do o esforço e a dedicação de 
todos devidamente reconheci-
dos”, afirma a regente.

Ana Lúcia lembra ainda que 
o repertório para cordas é vasto, 
por ser uma formação musical 
bem tradicional, sendo possí-
vel encontrar muitas obras para 
grupos de cordas escritas pelos 
principais compositores da his-
tória da música.

“Procuramos escolher obras 

que estejam de acordo com o 
nível do grupo e, ao mesmo 
tempo, trazer uma variedade 
de compositores e estilos, ten-
do um olhar mais abrangente 
sobre esse repertório de música 
de câmara. Ao estudarmos uma 
obra, também analisamos a har-
monia, o fraseado, a forma e a 
estrutura, para que o trabalho 
seja o mais completo possível e 
ofereça uma compreensão geral 
da obra em estudo, buscando 
uma interpretação o mais fide-
digna possível”, enfatiza.

O retorno do público de-
monstra a qualidade do trabalho 
realizado. “Já recebi depoimen-
tos de pessoas leigas em música 
que se emocionaram com uma 
apresentação. Muitos vêm pa-
rabenizar após os concertos. Os 
colegas têm apoiado o trabalho, 
verificando um crescimento do 
grupo a cada ano. A participa-
ção na Camerata é voluntária, 
portanto, acredito que isso seja 
um feedback positivo”, comple-
ta Ana Lúcia.

Trabalho é aprovado pelo 
público que se emociona com 

as apresentações
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A construção de uma 
identidade cultural pelo teatro

Identidade – Grupo de Teatro
Coordenador: Francisco Avelino 
Unidade: CPTL

A arte de representar 
ganha corpo e vida com as 

apresentações do grupo
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Alinguagem teatral, como proposta de constru-
ção e consolidação de uma identidade cultu-
ral, vem mobilizando a juventude na região 

do Bolsão. É o projeto “Identidade – Grupo de Teatro”, 
sob coordenação do professor Francisco Avelino.

 Esta atividade cênica vem sendo desenvolvida 
desde o ano de 2005 na Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul, Câmpus de Três Lagoas, e surgiu diante 
da necessidade de expressão, pela arte, dos anseios 
da juventude acadêmica, que ansiava por efetivar sua 
participação no âmbito da dramaturgia, naquela épo-
ca. É, portanto, uma atividade consolidada e já tradi-
cional dentro da comunidade. 

Nesse período a encenação de peças teatrais ofe-
recidas ao público já se constitui como uma conquis-
ta das artes de Três Lagoas. E, atualmente, segundo 
o professor Avelino, efetiva-se a construção de uma 
identidade, há muito pleiteada. 

Este projeto formou um grupo de teatro, com a 
participação anual de aproximadamente 40 pessoas, 
dentre elas acadêmicos da UFMS, estudantes de es-
colas do município e membros da comunidade, pre-
sentes nos encontros, oficinas e ensaios. As ativida-
des visam desenvolver as habilidades do teatro entre 
os participantes, estimulando-os para que cada um 
explore sua potencialidade, e, posteriormente, colo-
que em prática com o grupo, identificando sua capa-
cidade corporal, vocal e interpretativa direcionadas 
ao teatro. 

Estudantes e professor se dedicam 
a cada espetáculo, para oferecer o 

melhor de si para a comunidade
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O projeto promove a inserção da Universi-
dade no processo de desenvolvimento cultural 
dos participantes com a implementação de ofi-
cinas e jogos teatrais, produção artístico-cul-
tural com a promoção da interação/integração 
dos participantes e, posteriormente, com as 
apresentações artísticas para a comunidade. O 
principal fundamento do Projeto Identidade é 
trabalhar fluentemente para a elaboração de 
espetáculos e esquetes teatrais, atividades cul-
turais e recreativas e eventos.

Afirma o professor Avelino acerca do anda-
mento desta arte: “Por meio do projeto pode-
mos conduzir os participantes para descobertas 
a respeito de si, do outro e do espaço que ele 
ocupa no grupo e na sociedade, bem como de-
senvolver sua capacidade de expressão e cria-
ção. Além de proporcionar cultura de infinitas 
maneiras, o teatro na Universidade possibilita a 
formação do profissional cidadão pois permite 
ações que favorecem a integração universida-
de-sociedade”.

A comunidade em geral, periodicamente, é 
convidada a participar dos resultados de horas 
de estudos e ensaios, transformados em espe-
táculos, que marcam época e tornam o CPTL 
uma referência cultural no leste de Mato Gros-
so do Sul.
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Os despropósitos da poesia: criança e 
infância com Manoel de Barros 

Os despropósitos da poesia: criança e infância 
com Manoel de Barros nos ‘achadouros’ dos 
1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental
Coordenadora: Janaína Nogueira Maia Carvalho 
Unidade: CPAQ

A poesia de Manoel de Barros, que 
traz em si, muita ludicidade é uma 
obra perfeita também para crianças
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S e por um lado po-
esia e infância pa-
recem ser feitos 

da mesma matéria-prima, 
por outro, o conhecimento 
que esta associação gera é 
inestimável para a cultu-
ra, para a vida acadêmica, 
para a geração de novos 
conhecimentos e a conso-
lidação de uma iniciação 
literária de qualidade nos 
primeiros anos escolares 
infantis.

Nesse aspecto, e con-
siderando a forma como a 
poesia é trabalhada, um 
conjunto de atividades de 
extensão ganha destaque 
pela originalidade de seus 
feitos. É o projeto “Os des-
propósitos da poesia: crian-
ça e infância com Manoel 
de Barros nos ‘achadouros’ 
dos 1º, 2º e 3º anos do Ensi-
no Fundamental”, realizado 
em  Aquidauana, que bus-
ca, na força da literatura de 
Mato Grosso do Sul, dotar 

a meninice de uma riqueza 
poética referencial.

 Bem fundamentado 
em termos teóricos, esse 
trabalho aproxima a in-
fância e a poética barria-
na, que parecem ter muito 
em comum em seus teo-
res. Dois valores extremos 
que a habilidade da pro-
fessora Janaína Nogueira 
Maia Carvalho, em propor 
e coordenar o projeto, tem 
muito a acrescentar para a 
construção de uma infân-
cia de qualidade, utilizan-
do poesia de qualidade no 
Estado.  

Ou, como prefere a pro-
fessora Janaína, que cita um 
preceito da teórica Marita 
Redin, “a criança apren-
de no e com o mundo, mas 
este mundo é feito de pes-
soas com diferentes idades, 
culturas, crenças e valores 
[...] E é nas relações e nas 
trocas que se ressignificam 
os saberes/fazeres”. Partin-

do dessa afirmação da auto-
ra, a docente extensionista 
propôs, no CPAQ, a sua con-
cepção de projeto, levando 
em conta a riqueza benéfi-
ca para a infância. A poesia 
teria um papel de dissemi-
nar capacidades de sonhos, 
de abstração, de assimila-
ção suave da realidade. 

Ainda mais ao consi-
derar que a educação, sis-
temática, é sempre con-
siderada determinista e 
adultocêntrica, na qual o 
professor detém o conheci-
mento e o controle de tudo 
o que ocorre no espaço es-
colar pelo planejamento. E 
a reunião de docentes, dis-
centes, crianças e poesia 
se constitui em um lugar da 
cultura, um lugar do apren-
dizado geral, um achadou-
ro valioso para se guardar.

De acordo com a co-
ordenadora, esta proposta 
vem resgatar uma infância 
do interior, onde as poe- 

Atividades despertam, nos 
“achadouros”, a poeticidade infantil
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sias retratam o ser criança e, por meio do 
encantamento, as leva ao mundo da imagi-
nação. Geralmente viajar na imaginação é 
uma atividade inerente à meninada. E, nes-
se sentido, essa proposta busca desenvolver 
um espaço onde a poesia se faz criança e 
a infância possa ser vivenciada também por 
meio da música e brinquedos confecciona-
dos para o brincar saudável nos ‘achodouros’ 
das escolas. Terminologia que a professora 
Janaína, de modo feliz, emprestou da poesia 
para aplicar na realidade de seus trabalhos 
em equipe.

“Para tanto, pensando em ser essa uma 
proposta além de cultural, pedagógica”, afir-
ma a professora, “concordamos com Marita 

Redin ao dizer que “nossa ação pedagógica, 
por mais subjetiva que seja, é sempre uma 
opção e, neste caso, uma opção pela infân-
cia e também pela criança”. Professora Ja-
naína Maia destaca que as ações que envol-
vem alunos do Câmpus de Aquidauana é uma 
ação pedagógica que precisa ser pensada e 
desenvolvida “desconstruindo paradigmas, 
rompendo barreiras para poder experienciar 
novas alternativas”. 

Esse projeto é um reencontro com a in-
fância perdida por nossa atual sociedade, que 
transforma a criança em um adulto em mi-
niatura. Tem sua relevância social quando a 
criança brinca, imagina e se desenvolve com 
harmonia, e assim, poderá crescer saudável 

e afeita à literatura, esse hábito inestimável. 
Uma conquista. Para clarear essa premissa ela 
usa as palavras de Manoel de Barros quando 
escreve: ‘com certeza, a liberdade e a poesia 
a gente aprende com as crianças’. 

E finaliza a coordenadora: “ficamos ain-
da mais seguros em articular a importância 
que tem a poesia na vida de uma criança. 
Por meio dela, as crianças vivem suas peral-
tices, criam e recriam situações inusitadas 
para poderem ser, fazer e desenvolver. E te-
mos de considerar também que, no âmbito 
da UFMS,  tem sua importância, pois os/as 
acadêmicos/as vivenciam as práticas peda-
gógicas e ainda conseguem uma nova con-
cepção de criança e infância”.

O lúdico e a poesia se juntam com as 
estratégias acadêmicas bem planejadas 
e o resultado não poderia ser melhor
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Programa incentiva consumo e 
comercialização de plantas alimentícias 

do Pantanal e do Cerrado

Valorização de Plantas Alimentícias do Pantanal e Cerrado
Coordenadora: Ieda Maria Bortolotto
Unidade: CCBS

Entre as plantas trabalhadas estão 
jatobá, cumbaru, tucum preto e o 

branco, bocaiuva, guavira, pequi, uvinha, 
canjiqueira, tarumã e acuri
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C onservar a vegetação nativa é 
apenas uma das propostas do 
programa de extensão “Valori-

zação de Plantas Alimentícias do Pantanal 
e Cerrado” que trabalha com ações rela-
cionadas à melhoria de qualidade de vida 
dos moradores das comunidades locais, 
por meio do consumo de alimentos nutri-
tivos, e aumento de renda com a comer-
cialização de produtos das espécies locais.

As ações são desenvolvidas pelo pro-
grama em parceria com as ONGs ECOA 
e CEPPEC desde 2006, em comunidades 
rurais localizadas no Mato Grosso do Sul, 
entre elas ribeirinhos, assentados, qui-
lombolas e indígenas. 

Os trabalhos foram iniciados em duas 
comunidades do Pantanal (em Corumbá) 
e uma no Cerrado (no assentamento An-
dalucia, em Nioaque). Ao longo dos anos, 
o projeto cresceu e já conta com um nú-
mero maior de pesquisadores e municí-
pios envolvidos, entre eles Aquidauana, 
Anastácio, Ladário, Miranda, Porto Murti-
nho e Terenos, com 15 comunidades en-
volvidas. Para os próximos anos será in-
cluído Campo Grande. 

Participam do projeto acadêmicos, 
bolsistas ou voluntários, dos cursos de Ci-

ências Biológicas, Farmárcia, Alimentos, 
Nutrição e Turismo. Antes de ir a campo, 
eles passam por uma preparação, para 
então acompanhar os professores e técni-
cos nas comunidades, que estão em eta-
pas diferentes. “Algumas ainda precisam 
ser sensibilizadas, outras já estão produ-
zindo e comercializando”, diz a coorde-
nadora do programa, professora Ieda Ma-
ria Bortolotto.

Inicialmente as comunidades conhe-
cem o projeto e depois precisam dar o con-
sentimento para o seu desenvolvimento. 
A partir daí são realizadas as oficinas de 
culinária, com o ensino da produção de 
bolos, tortas, geleias, entre outros pro-
dutos feitos com as espécies locais, com 
receitas desenvolvidas no Laboratório de 
Alimentos da UFMS ou compartilhadas 
pelos  moradores.

“Apresentamos o valor nutricional dos 
alimentos e o que é possível obter com 
essas espécies para uso na dieta. Busca-
mos sempre respeitar o conhecimento lo-
cal e os usos alimentícios já conhecidos 
pelos moradores. Também abordamos a 
importância de conservação dessas espé-
cies, já que também são alimentos para 
a fauna e é preciso manter sementes no 

As comunidades também participam 
de oficinas de boas práticas de 

manipulação dos alimentos
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local para que esses indivíduos se regenerem. 
Nas comunidades que optam pela comercia-
lização de algum fruto ou produto, buscamos 
oferecer também oficinas de cooperativismo 
e orientações sobre boas práticas de colhei-
ta e pós-colheita”, explica a coordenadora do 
programa.

 As comunidades também participam de 
oficinas de boas práticas de manipulação dos 
alimentos e aprendem como lavar bem as 
mãos, como limpar a bancada, como higieni-
zar os frutos, como armazenar para que não 
percam qualidade, entre outros cuidados. O 
projeto oferece embalagens e rótulos com o 
valor nutricional, validade e outras informa-
ções para sete produtos. 

A ação inclui ainda a distribuição, às co-
munidades envolvidas, de livros de receitas e 
de cartilhas contextualizadas ao Cerrado e ao 

Pantanal, produzidos pela equipe do projeto, 
contendo as informações abordadas nas ofici-
nas, além de cartões postais.

“O grande problema que enfrentamos é a 
falta, em algumas comunidades, de uma pro-
dução constante. Não existe ainda um merca-
do estabelecido para esses produtos. É algo 
que também estamos trabalhando”, diz a co-
ordenadora.

Cerca de 20 espécies de plantas alimen-
tícias foram escolhidas inicialmente para alvo 
das atividades nas oficinas, principalmente as 
mais abundantes e sem risco de uso, entre elas 
o jatobá, cumbaru, tucum preto e o branco, 
bocaiuva, guavira, pequi, uvinha, canjiqueira, 
tarumã e acuri. No início do projeto foram re-
lacionadas cerca de  50 espécies que constam 
no livro de receitas com seu uso alimentício. 

“À medida que temos espécies de maior 

interesse das comunidades surge a necessidade 
de mais pesquisas como as de valor nutricional, 
condições de colheita e pós-colheita, entre ou-
tras. Por isso, temos muitas atividades sendo 
desenvolvidas por cerca de 40 pesquisadores”. 

No Pantanal, por exemplo, as comunida-
des foram incentivadas a fazer a colheita e a 
comercializar o arroz silvestre nativo, pouco 
consumido localmente mas que chama a aten-
ção dos pesquisadores pelo valor nutricional. 
Lá também se trabalha com a laranjinha de 
pacu, com venda de polpa ou geleia.

“Valorizando essas plantas alimentícias 
as pessoas irão conservar um pouco mais essa 
vegetação onde essas espécies ocorrem e com 
isso teremos maiores possibilidades de, no fu-
turo, ainda haver esses recursos pouco estu-
dados para serem pesquisados, consumidos e 
comercializados”, completa a pesquisadora.

Cerca de 20 espécies de plantas 
alimentícias foram escolhidas 

inicialmente para alvo das atividades 
nas oficinas
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“O projeto contribuiu muito para minha 
formação discente, não só permitindo 
modificações na minha postura, mas 
inserindo ‘novas’ concepções na minha 
prática como bolsista, porque integrou 
conceitos e temas essenciais como 
a relação entre universidade/escola/
comunidade. Ampliou as relações além dos 
muros da Universidade, com a produção do 
conhecimento histórico como algo possível 
a todos os envolvidos. Cada temática trouxe 
consigo novas abordagens, linguagens, 
interações, formas de didáticas de inserir 
todo o arcabouço de conhecimentos na 
vivência prática. Em cada oficina realizada, 
fui fundamentando minhas concepções 
sobre a história ensinada e formas de lidar 
com o conhecimento histórico.” 

Curso: História - CPTL
Projeto: Laboratório de Ensino de História

José Walter Cracco Junior

“Novas concepções na 
minha prática”

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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Brenda Pereira Q. Almeida

“Não. Meu processo de formação não 
muda através deste projeto. Ele é 
TRANSFORMADO! São possibilitadas 
descobertas das qualidades humanas 
que contribuem para a formação do 
ator, tornando mais próxima a interação 
entre o público, artistas e o teatro. 
Por meio do Projeto do Grupo de 
Teatro Identidade consigo desenvolver 
as várias linguagens artísticas que 
abrem espaços para experiência 
estética, para concepções de mundo, 
para o conhecimento do outro e 
para o autoconhecimento que, por 
consequência, transfiguram e totalizam 
uma melhora pessoal dentro e fora 
do grupo. É uma experiência única e 
maravilhosa.”

“Posso dizer que esse Projeto de Extensão 
mudou a minha visão de infância e de 
criança, pela simplicidade da poesia e da 
fundamentação teórica que o projeto nos 
proporciona. Hoje, consigo me colocar no 
lugar das crianças, sou uma nova mulher 
e serei uma profissional com uma vivência 
mais do que pedagógica, com uma visão 
teórica, pois visualizo nas ações, os 
objetivos do projeto sendo alcançados a 
cada dia; as crianças reencontrando nas 
brincadeiras a infância. E se encantando 
com os ‘despropósitos’ da infância nas 
poesias de Manoel de Barros. Hoje também 
já escrevo poesias, me sinto poetisa, 
escrevo com ‘alegria, pois hoje é dia de 
poesia... alegria que de mim erradia 
vem de ti, poesia’.”

Acadêmica da IFMS
Projeto: Teatro Identidade

Curso: Enfermagem - CPCX
Projeto: Humanização do SUS

Curso: Pedagogia - CPAQ 
Programa: Os despropósitos da poesia: 

criança e infância

Helen Denardi Cassandra Correa 

“Penso que esta experiência é 
enriquecedora sob todos os aspectos, 
para nós aqui em Coxim. Ao participar 
deste projeto intitulado “A Humanização 
no SUS por intermédio da leitura e 
da ludicidade”, mais conhecido como 
Brinquedoteca, tenho uma execelente 
oportunidade prática. Meu processo de 
formação mudou a partir desse projeto. 
Quando comecei a participar, logo na 
primeira visita ao espaço fiquei comovida 
ao ver uma criança triste no leito, mas 
ao levá-la à brinquedoteca sua expressão 
facial já mudou para melhor, como fiquei 
feliz também, e ao ver cada sorriso de 
diversas crianças eu me interessei ainda 
mais pela Enfermagem e por esta área 
especificamente.” 

“Experiência enriquecedora 
sob todos os aspectos”

“Meu processo de formação 
foi transformado”

“Consigo me colocar no 
lugar das crianças”
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 “A importância do Rir na formação do 
profissional da saúde esta relacionada à 
humanização, aprender a tratar pacientes 
e não doenças, sempre enxergando a 
pessoa por traz de um diagnóstico. A 
vulnerabilidade do palhaço facilita a 
criação de empatia com o paciente e 
o relacionamento se fortalece. Dessa 
forma, o benefício do projeto para 
seus participantes extrapola o âmbito 
profissional, ajudando também o 
crescimento pessoal.
Acredito que muitas vezes, para os 
pacientes e seus acompanhantes, 
apenas a possibilidade de rir em um 
hospital é um presente, é um privilégio 
participar de um projeto que pode 
levar isso à comunidade.”

“A Camerata de Cordas da UFMS foi 
uma grande oportunidade para mim, 
que na época visava entrar no Curso de 
Música da Universidade e seguir uma 
carreira na área. Abriu dimensões, não 
só de oportunidades como também 
conhecimento técnico e didático sobre 
música, orquestra, trabalho em grupo e 
enfim...As informações compartilhadas e 
somadas entre os músicos nos ajudaram 
e ainda ajudam em muitas questões 
concernentes à música, cultura e afins. 
São várias as ocasiões na qual nós, 
alunos, vemos de maneira mais prática 
e palpável, assuntos ensinados na sala 
de aula, ou ainda por algum motivo 
nos aprofundamos ainda mais em 
determinado conceito ou situação.”

Nathalia Bersi Ishikawa Tania Milene N. Moraes Douglas Hill

Curso: Medicina - FAMED
Projeto: Rir é o melhor remédio

Curso: Música - CCHS
Projeto: Camerata de Cordas - UFMS

“O professor como autor do 
material é importantíssimo”

Curso: Ciências Sociais - CCHS
Projeto: Saberes Indígenas na Escola

“Entendo o projeto Saberes Indígenas na 
escola como um caminho fundamental 
no processo de formação dos professores 
indígenas, tendo em vista que esse projeto 
trabalha com a produção. Os professores 
produzem materiais, dentro das suas 
realidades. Ter o professor como autor do 
seu material é importantíssimo porque 
valorizamos o trabalho dos mesmos. Eu 
participo do projeto e acredito nele, 
principalmente porque antes de ser 
acadêmica de Ciências Sociais eu sou 
professora e sei que quando o professor 
utiliza o saber local ele consegue grandes 
resultados, tanto no seu crescimento, 
como no envolvimento do educando com 
o processo de aprendizagem. E acima de 
tudo, valoriza a língua e os saberes locais.”

“O projeto extrapola o 
âmbito profissional”

“A Camerata 
abriu dimensões”
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A Preae alterou o calendário para submissão de pro-
postas de ações de extensão que concorrerão ao fi-
nanciamento para execução no decorrer do ano de 
2016, no âmbito do Edital PAEXT/2016. Com esta 
alteração, os extensionistas terão até o dia 30 de 
setembro de 2015 para submeterem suas propostas 

no Sigproj e suas unidades até o dia 21 de outu-
bro de 2015 para manifestarem-se favoravelmente.  
Mais informações com a equipe da CEX/Preae pelos 
telefones 3345-7938, 7238, 7426, pelo e-mail cex.
preae@ufms.br ou no endereço http://preae.sites.
ufms.br/edital-paext2016-alteracao-de-calendario/.

Divulgado resultado do PROEXT
Acaba de ser divulgado 
o resultado do Programa 

de Extensão Universitária – Pro-
Ext/2016, que tem como objetivo 

apoiar as instituições públicas de ensino superior 
no desenvolvimento de programas ou projetos 
de extensão que contribuam para a implemen-
tação de políticas públicas. Na UFMS, para o 
próximo ano, foram contemplados quatro pro-
jetos e um programa, totalizando R$ 663.276,46 
em orçamento aprovado. Observa-se que hou-
ve uma significativa redução no volume de re-
cursos aportados pelo MEC para financiamento 
do PROEXT/2016, o que resultou na diminuição 
do número de projetos e programas aprova-
dos nacionalmente. Além da preocupação ge-
ral com o contingenciamento orçamentário e o 
conseqüente corte de recursos para o PROEXT, 
já desde este ano de 2015, outra preocupa-
ção é a forma de liberação dos recursos para 

2016, que passará a ser via Termo de Execu-
ção Descentralizada, a ser firmado pelo MEC 
com cada universidade. Vale observar que até 
este ano de 2015 os recursos eram disponibili-
zados pelo MEC à conta de dotação orçamentá-
ria consignada no Projeto de Lei Orçamentária 
Anual, portanto distribuídos diretamente para 
cada universidade. Atentos a estas duas impor-
tantes questões e, ainda, com o intuito de an-

gariar apoio institucional do MEC para propor 
ao CNPq a adoção de edital com envergadura 
semelhante ao PROEXT/MEC, o Fórum de Pró-
-Reitores de Extensão das Instituições Públicas 
de Educação Superior Brasileiras (FORPROEX) 
solicitou e já está confirmada audiência no dia 
11 de setembro de 2015 com a Secretária de 
Educação Superior Substituta no MEC, Dulce 
Maria Tristão. A conferir o resultado.

Prorrogadas inscrições para PAEXT/2016

Em virtude do contingenciamento or-
çamentário e da paralisação de algu-
mas atividades devido ao movimento 
grevista, não será realizado este ano 
o Encontro de Extensão Universitária 
(ENEX) da UFMS.

Enex

Unidade
PROEXT/2016 - RESULTADO FINAL ORÇAMENTO 

APROVADO

Coordenador Modalidade
Título da Proposta Total 

2016+2017

CCBS Maria 
Angélica Marcheti Projeto Seguimento de famílias na experiência da condição crônica de 

saúde e transtornos mentais da criança e adolescente 65.800,00

CCBS Ieda Maria 
Bortolotto Programa Valorização de Plantas Alimentícias do Pantanal e Cerrado - 2016 

2017 299.765,50

CPNV Daniel 
Henrique Lopes Projeto História e Cultura Afro-Brasileira: os Desafios para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais 100.000,00

CPTL Vitor Mesaque 
Alves De Lima Projeto SEE Kids: Um Aplicativo Educacional para apoiar a Alfabetização 

de Crianças Cegas por meio de Dispositivos Móveis 99.860,96

INFI Moacir 
Lacerda Projeto Sistema de alerta de queda de raios e monitoramento de tem-

pestade: Alerta-Raios 97.850,00

TOTAL DE RECURSOS APROVADOS PARA A UFMS NO EDITAL PROEXT/2016 663.276,46


