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H oje, com a publicação desta que 
é a última edição da Sinapse do 
ano de 2015 e considerando em 

prisma retrovisor toda a trajetória exten-
sionista, verificamos que todas as etapas 
propostas no início do ano, apesar de tan-
tas dificuldades e agruras imprevistas, a 
UFMS encerra mais um período de ativi-
dades como a grande vencedora, junta-
mente com a valiosa comunidade na qual 
a instituição se insere. 

 E não poderíamos deixar faltar 
nesta edição derradeira o sorriso signi-
ficativo e especial para esta época: de 
crianças. Elas estão aqui. Os projetos as 
contemplaram prioritariamente durante 
todo o ano. E as fotos e conteúdos que 
mostram as atividades de professores e 
acadêmicos denotam a valorização da in-
fância do ponto de vista da qualidade de 
vida e da dignidade humana. Muito apro-
priado para uma edição eletrônica nata-
lina, pois aponta para uma Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul humana, 
engajada com as causas mais nobres e 
emergenciais da comunidade, e, sobre-

tudo, versátil em seu elenco de ativida-
des de extensão universitária. 

 Este ano, com todos os obstáculos a 
serem vencidos (e foram, um a um, sendo 
transpostos pelas diversas equipes) preva-
leceu a criatividade dos coordenadores, 
os esforços dos acadêmicos engajados nos 
processos, e uma força extraordinária da-
queles que buscam a real interação com a 
cidadania e comunidade. Esta somatória 
funcionou e os projetos puderam se toca-
dos adiante, com a mesma seriedade de 
quando começaram há meses atrás. 

 Temos de ressaltar o fator essencial 
dessa união: a multidisciplinaridade, que 
congregou os diferentes setores do en-
sino-aprendizagem institucional em uma 
única atividade-fim: o benefício da so-
ciedade. Compreenda-se aqui sociedade 
como sendo a matéria humana composta 
por cidadãos universitários, que diaria-
mente dão o melhor de si na academia, 
e os cidadãos dos  que compõem o bloco 
chamado UFMS. 

 E a equipe da Revista Eletrônica Si-
napse parabeniza a todos esses integran-

tes e lutadores. Pois provaram que são 
vencedores conscientes de seu papel. A 
luta continua. Os projetos se renovam, se 
revigoram e, com certeza, a próxima tem-
porada será das mais promissoras. Nesse 
momento de finalização, de conclusão, de 
desfecho, desejamos a todos – professo-
res, alunos, integrantes das comunidades 
de Mato Grosso do Sul, um Natal realiza-
dor e repleto de paz. Um ano de 2016 com 
muito vigor, energia, vontade de vencer 
todas as barreiras que possam haver. Te-
mos consciência de que todos são a ra-
zão da existência dessa mídia digital que 
a cada dia mais se consolida na essência 
da Universidade. 

 Parabéns a todos pelos resultados 
obtidos! A Sinapse volta em março de 
2016. Feliz ano novo a todos!

    
   Rubens Aquino

        Editor da Revista Sinapse
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A  proximidade do final de 
ano traz, no seu bojo, 
o anúncio de um novo 

ano. Além da tradicional celebra-
ção do Natal, outra característica 
marcante desta época é o balanço 
do ano que se finda, a avaliação re-
trospectiva sobre o que consegui-
mos ou não realizar, seguidas em 
maior ou menor grau pela fixação 
de novas metas e pela construção 
de novas ações e estratégias para 
o ano vindouro, tanto por parte 
de empresas e instituições quanto 
das pessoas.

Balanço é também o exame 
dos prós e dos contras, na busca 
do equilíbrio. Precisamos reco-

nhecer que o ano de 2015 se en-
cerra marcado por uma série de 
acontecimentos políticos e econô-
micos que assombraram o panora-
ma brasileiro. Ano de dificuldades 
orçamentárias para o serviço pú-
blico. Ano que, por conta destas 
dificuldades, fomos compelidos a 
ampliar nossa capacidade de ar-
ticulação interinstitucional para 
contornar obstáculos e fazer a ex-
tensão se concretizar.

É gratificante constatar que  a 
extensão na UFMS continua a acon-
tecer, como comprova a amostra 
incluída nesta última edição do ano 
da sua revista Sinapse. E isto, não 
raras vezes, muito mais por mérito 
das equipes que se empenharam e 
continuam se empenhando para o 
desenvolvimento do saber científi-
co e a interlocução deste saber com 
as demandas da sociedade que nos 
acolhe.

Já ouvimos dizer que a univer-
sidade é como uma âncora para 

a sociedade. Também já ouvimos 
dizer que a universidade é neu-
tra. Nestas ocasiões, sem perder 
o humor, respondemos que a ân-
cora puxa para baixo e faz esta-
cionar e que a neutralidade pode 
ser estéril ou até mesmo permitir 
associações perniciosas. Por isso, 
preferimos ser comparados a um 
balão que procura elevar as as-
pirações por uma sociedade mais 
justa. E preferimos fazer valer o 
nosso direito de adotar posturas, 
de tomar partido e de construir 
parcerias que nos permitam tra-
balhar em prol do bem comum. 
Definitivamente, não somos ânco-
ra e tampouco somos neutros!

A UFMS, como já dissemos, 
não se faz com prédios, muros 
e construções. Nosso diferencial 
sempre foi o ser humano e sua de-
dicação aos estudos e ao trabalho 
que convergem em um dialético e 
salutar movimento de troca de sa-
beres com a comunidade externa.

Temos, ainda, muito a apren-
der e a ensinar. Mantenhamos nos-
so trabalho sério – sem necessaria-
mente sermos sisudos! Deixemos 
aflorar em nosso dia a dia a alegria 
de contribuir para a produção do 
bem coletivo, inclusive e especial-
mente por meio da nossa relação 
com as políticas públicas.

Vamos continuar 2016 com a 
união de nossas forças, conheci-
mentos, sabedorias e afetos, para 
um fazer extensionista cada vez 
mais pautado na realidade que 
nos cerca e na necessidade de in-
teração social. Desejamos à co-
munidade sul-mato-grossense que 
o ano que se inicia renove nossas 
energias e que possamos continu-
ar avançando no desenvolvimen-
to de uma sociedade plural e, por 
isto mesmo, mais justa para todas 
as pessoas.

Valdir Souza Ferreira
Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis

Universidade e Sociedade: uma associação necessária
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Há 12 anos atuando no atendimento 
em saúde mental do Centro de Aten-
ção Psicossocial da Vila Margarida, 

na Capital, a enfermeira Márcia Cristina 
Lorenzetti solicitou a parceria da UFMS, 
o que aconteceu por meio do projeto de 
extensão Liga Acadêmica de Saúde Men-
tal em Enfermagem (LASME). No local, os 
acadêmicos, coordenados pela professora 
Priscila Fiorin, fazem o acolhimento dos 
pacientes com depressão, esquizofrenia, 
transtorno afetivo bipolar, entre outros 
problemas, e auxiliam no desenvolvimen-
to da oficina “Cuidando das Lobas”. Co-
nheça essa parceria.

Sinapse - Qual a proposta da Oficina 
“Cuidando das Lobas”? 
Márcia: Nós precisávamos fazer ativida-
des de oficinas dentro do CAPS e o “Cui-
dando das Lobas” surgiu da necessidade 
de trabalhar-se com as mulheres acima 
de 45 anos, já que não havia grupo vol-
tado para elas. Eu montei um grupo te-
rapêutico com condutas de enfermagem. 
No início eram quatro ou cinco mulheres e 
hoje já são vinte. Inicialmente programa-

mos oito temas sobre menopausa. Depois 
foram abordadas questões sobre qualida-
de de vida, sexo, hipertensão e o próxi-
mo será diabetes. Casamos com dinâmi-
cas manuais para motivá-las a participar 
mais dos encontros semanais. Primeiro, 
foi com a produção de ponto cruz; agora 
realizam descanso feito a base de jornal 
para panelas e copos.

Sinapse – Por que você decidiu estabe-
lecer essa parceria com a UFMS? 
Márcia: Tínhamos muito que fazer e preci-
sávamos de ajuda. E o grupo foi crescendo. 
Além de ajudar na oficina, os acadêmicos 
também fazem o acolhimento em enfer-
magem, trabalham no Plano Terapêutico 
Individual (PTI) e também aprendem.

Sinapse – Como enfermeira, profissional 
do CAPS, como você analisa o trabalho 
que vem sendo desenvolvido pelos aca-
dêmicos participantes da LASME?
Márcia: É ótimo. Os acadêmicos nos aju-
dam muito. E eles conseguem ver a dife-
rença de um profissional enfermeiro de 
uma atenção básica, de uma hospitalar e 
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“Nossa preocupação é trazer qualidade de vida 
para uma mulher que não tinha mais visão de mundo”.
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de uma voltada para a saúde mental. Porque 
o nosso trabalho é diferenciado das demais 
unidades. O aluno consegue vivenciar isso. 
Esse tipo de oficina agrega todos os pacientes 
e isso faz a diferença. E as “lobas” demons-
tram prazer de vir, já conhecem os acadêmi-
cos e sentem falta da equipe. 

Sinapse – Há muitas diferenças entre o an-
tes e após a participação da Liga?
Márcia: O aluno traz alegria, energia. Eles 
transmitem isso para as pacientes e elas ficam 
radiantes, felizes por estarem ali com eles. E 
os alunos são cheios de ideias. As pacientes 
começaram a vir com mais frequência.

Sinapse – Como é trabalhar com as “lobas”? 
Márcia: Não é fácil não. Me preocupo muito 
com elas, com os casos, muitas vezes graves. 
Procuro fazer o grupo da melhor forma pos-
sível para poder resgatar alguma coisa para 
elas. Nossa preocupação é trazer qualidade de 
vida para uma mulher que não tinha mais visão 
de mundo. Nessas discussões, essas mulheres 
acabaram criando um grupo social, uma iden-
tidade porque elas fazem parte do “Cuidando 
das Lobas” e fizeram um grupo de amizade, 
elas mesmas se cuidam. Trazem para a oficina 

problemas que estavam vivenciando e que o 
grupo com a participação da Liga completa, 
com pequenas soluções. É vida novamente.

Sinapse – Você acredita que deveria ha-
ver mais espaço para a universidade atu-
ar dentro da saúde pública, em especial 
da saúde mental?

Márcia: Deveria sim abrir mais espaço para a 
universidade atuar. Tudo é tão difícil. Já co-
nheci CAPS em outras cidades que têm muitas 
parcerias e isso diminui as dificuldades. Esse 
trabalho é um ramo da enfermagem que antes 
não acontecia, é uma intervenção que antiga-
mente não existia. Fico muito feliz com esse 
crescimento.
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preventivo

Atenção e Intervenção Precoce em Bebês de Risco
Coordenadora: Daniele de Almeida Soares
Unidade: CCBS
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A importância da prevenção 
é mais uma vez retrata-
da na execução do projeto 

de extensão “Atenção e Intervenção 
Precoce em Bebês de Risco” voltado 
aos pequeninos de até 24 meses de 
idade.

A proposta é realizar o tratamen-
to fisioterapêutico precocemente em 
bebês com riscos biológicos, como 
nascimento prematuro, hipóxia/anó-
xia, neonatal, alterações no ultras-
som craniano, ou com riscos estabe-
lecidos, como síndromes genéticas, 
malformações congênitas, entre ou-
tras, que possam vir a ocasionar al-
terações no desenvolvimento neuro-
sensoriomotor.

O projeto, iniciado em novembro 
de 2014, surgiu para suprir a lacuna de 
um campo de prática aos acadêmicos, 
para atendimento voltado ao bebê de 
risco em Campo Grande. 

“Infelizmente há carência desse 
tipo de assistência em Campo Grande, 
porque não há serviços ambulatoriais 
voltados para a intervenção fisiotera-
pêutica precoce em bebês, no máxi-
mo há serviços de acompanhamento 

mensal. Os médicos e outros fisiote-
rapeutas relataram não ter para onde 
encaminhar os bebês que necessitam 
de intervenção fisioterapêutica regu-
lar após a alta hospitalar. Diante disso 
e da necessidade de levar os alunos 
para esse campo de prática, pensei 
nesse projeto”, expõe a professora e 
coordenadora do projeto Daniele de 
Almeida Soares.

São atendidos, na Clínica Escola 
Integrada da UFMS, bebês que duran-
te o período perinatal ou pós-parto 
sofreram alguma intercorrência que 
os coloca em risco para apresentar al-
teração do desenvolvimento motor. 

“No projeto trabalhamos com essa 
intervenção preventiva, para que es-
ses bebês não venham apresentar al-
terações de postura e movimento que 
levam a limitações funcionais, que os 
impeça de explorar o ambiente ade-
quadamente, ou, quando isso não for 
possível, que consigamos pelo menos 
minimizar a instalação dessas altera-
ções motoras”.

A maior parte dos bebês é en-
caminhada ao projeto pelos Hospi-
tais Regional e Universitário, mas o 
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que sejam provenientes de toda a rede 
de serviços. 

A maioria chega até os quatro meses 
de idade. Atualmente, oito estão em aten-
dimento regular. Pelo projeto já passaram 
17 bebês.

Pelo projeto, realizado com a partici-
pação de oito acadêmicas do curso de Fi-
sioterapia da UFMS, sendo 3 bolsistas, os 
bebês são atendidos todas às quartas-fei-
ras, em até uma hora com atendimento 
fisioterapêutico, entre 14h e 17h. 

“Os bebês aguentam até 40 minutos 
de atendimento individualizado, com esti-
mulação sensório-motora. Aproveitamos o 
tempo restante para ministrar orientação 
às mães, que têm responsabilidade com-
partilhada, devendo realizar estímulos com 
os filhos durante os demais dias da semana 
em casa”, explica a professora.

E agora estão sendo implantados car-
tões de orientação que também irão aju-
dar as mães na execução das atividades 
de estimulação com os filhos.

 “Primeiro realizamos a atenção fi-
sioterapêutica respiratória ao bebê e, em 
seguida, é realizada a fisioterapia senso-
riomotora, ou seja, trabalhamos com a es-
timulação sensorial e motora do bebê por 

meio de brincadeiras, em diversas postu-
ras: deitado, de barriga para baixo, para 
cima, sentado, em pé, o escalar, a mar-
cha, etc, de acordo com a sua idade e ne-
cessidades”.

Uma vez ao mês são feitos encontros 
com as mães para conversas, tirar dúvidas, 
e para que haja troca de experiências. 

Como a fila de espera é grande, os 
bebês não são retidos por muito tempo 
no projeto. “Quando vemos que a crian-
ça adquire a marcha, já está com bom 
equilíbrio, que as habilidades manuais es-
tão adequadas, damos alta, mas pedimos 
para que haja retorno dentro de quatro 
a seis meses para nova avaliação”, diz a 
coordenadora. 

O pequeno Davi, de 1 ano e 3 meses, 
frequenta o projeto desde o ano passado. 
Ele nasceu prematuro e com onfalocele. 
Depois de meses de internação, foi enca-
minhado ao projeto. 

“O atendimento o ajuda bastante. É 
interessante o que as alunas fazem porque 
ajuda a criança se movimentar, a se desen-
volver”, diz a mãe Eliane do Nascimento.

A previsão da coordenadora é que o 
projeto cresça e possa contar com uma li-
nha de cuidados interdisciplinar que envol-
va a criança desde a gestação.
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LASME aprofunda ensino e 
atendimento em saúde mental

Liga Acadêmica de Saúde Mental em Enfermagem 
(LASME)
Coordenadora: Priscila Maria Marcheti Fiorin
Unidade: CCBS
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Homens e mulheres, jovens e ido-
sos, diferentes classes econômica 
e cultural. Todos estão suscetí-

veis a transtornos mentais, distúrbios que 
somente no Brasil acometem cerca da de 
30 milhões de pessoas.

Nessa perspectiva, a Liga Acadêmica de 
Saúde Mental em Enfermagem (LASME) pro-
põe o ensino mais aprofundado em saúde 
mental na UFMS, com conferências, semi-
nários, minicursos, discussão de casos clíni-
cos e treinamento prático.

Pelo projeto de extensão acontecem 
ainda ações assistenciais e atividades so-
cioculturais com pacientes frequentadores 

do Centro de Atenção Psicossocial da Vila 
Margarida (CAPS) e do Hospital Nosso Lar, 
em Campo Grande. 

A Liga, instituída oficialmente este ano, 
já promoveu conferências sobre depressão, 
suicídio e psicofarmacologia da depressão, 
com a participação de alunos da UFMS nas 
áreas de Enfermagem, Medicina, Psicologia 
e de cursos de áreas sociais.

Os ligantes também participam de tu-
torias, com abertura e fechamento de ca-
sos específicos estudados e pesquisados no 
período de uma semana.

O grupo, composto por 11 acadêmicos, 
realizou em maio deste ano uma exposição 

audiovisual sobre a Luta Antimanicomial no 
Brasil, com apresentação de quadros e fo-
tos contra a existência de manicômios no 
país.

No CAPS II, na Vila Margarida, os aca-
dêmicos acolhem os pacientes e ajudam na 
elaboração do Plano Terapêutico Individual 
(PTI) na área de enfermagem. Lá, também 
auxiliam na oficina terapêutica “Cuidando 
das Lobas” que atende mulheres acima de 
45 anos. A Liga até realizou, no local, uma 
festa junina envolvendo profissionais, pa-
cientes e familiares.

Frequentadora do CAPS há nove anos, 
Nilda Gonçalves, 58 anos, é uma das 20 mu- 
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lheres participantes da oficina. Para ela, o humor é 
outro após participar da iniciativa. “Os acadêmicos 
nos animam e também aprendem porque quando 
chegam aqui não sabem como cada paciente reage”, 
diz.

No Hospital Nosso Lar, os ligantes fazem o aten-
dimento voltado para a assistência de enfermagem. 
A proposta é, em breve, realizar a consulta dos pa-
cientes.

“Eles devem traçar o histórico familiar, da vida 
do paciente e da sua doença. Levantar os problemas 
encontrados e elaborar os diagnósticos de enferma-
gem, com intervenções discutidas com os pacientes 
e com a equipe que os atendem”, explica a coorde-
nadora do projeto, professora Priscila Fiorin.

Também repassam orientações de higiene, como 
banho, limpeza dos pés, unhas e cabelos, já que 
muitos são provenientes das ruas e, quando acolhi-
dos, estão em crítica situação físicas.

Recentemente, os acadêmicos realizaram simpó-
sio sobre temas gerais de saúde mental, como ansie-
dade, emergência psiquiátrica, transtornos diversos, 
epilepsia, esquizofrenia, com apresentações indivi-
duais de cada ligante. 

No mesmo período foi aberta tutoria sobre es-
quizofrenia, com metodologia ativa que permite a 
construção de mapa conceitual do quadro do pacien-
te em caso com construção dos objetivos de estudo 
e encerramento com um mapa de fechamento.
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 PROJETO MIRACEMA: 

 Projeto Miracema: O Nascer de Uma Criança
Coordenadora: Jucélia Linhares Granemann 
Unidade: CPTL

 O NASCER DE UMA CRIANÇA
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Nada como encerrar um ano de ati-
vidades tendo como moldura das 
ações desenvolvidas o sorriso de 

uma criança feliz, plenamente assistida. E, 
para enfrentar as possíveis agruras e momen-
tos delicados da vida infantil, um projeto de 
extensão mobiliza a infância por uma quali-
dade de vida melhor, em Três Lagoas, e já se 
torna exemplo a ser seguido em Mato Grosso 
do Sul. 

Coordenado pela professora Jucélia Li-
nhares Granemann, o projeto Miracema bus-
ca, utilizando-se de jogos, brincadeiras, ati-
vidades escolares e recreativas, construir na 
brinquedoteca e nos leitos (setores de Pe-
diatria), um modelo pedagógico-educacional 

voltado ao suprimento das necessidades edu-
cativas, sociais e emocionais de crianças e 
adolescentes ali hospitalizados.

Segundo a proposta básica desse projeto, 
a questão da permanência infantil em con-
textos de hospitalização, independentemen-
te da patologia, é algo passível de melhoria. 
A ideia é tornar a necessidade de internação 
em uma experiência menos traumática. Essa 
é a perspectiva do grupo de acadêmicos de 
Pedagogia, Letras, Matemática, História, Bio-
logia e Geografia, do campus de Três Lagoas, 
nas atividades desenvolvidas pela proposta 
do projeto: produzir conhecimento a partir 
do contato com as crianças enfermas inter-
nadas. Além de propiciar a meninos e meni-

nas o conforto e a sensação menos dolorosa 
do ambiente hospitalar. 

As atividades são desenvolvidas no Hospi-
tal Auxiliadora. No local, semanalmente, nos 
turnos matutino e vespertino, os universitá-
rios trabalham com crianças e adolescentes,  
matriculados na Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Médio. Nessa atuação, 
em execução desde março, o projeto aten-
deu uma média de oitenta crianças, no ob-
jetivo de levar a eles novos ensinamentos, a 
despeito de sua condição hospitalar. E esse é 
considerado o grande mérito do projeto. Uma 
atividade que recupera a auto-estima e eleva 
a condição humana do internado. 

Nessa dinâmica, o aluno atendido é traba- 
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lhado individualmente ou em grupo, 
de forma integral, de modo a dispor 
de um atendimento que corresponda 
a seu ciclo vital de desenvolvimento 
e de aprendizagem, levando-os a um 
desejo de cura. Nesse contexto, en-
quanto a criança ou o adolescente es-
tiver na brinquedoteca ou no leito do 
hospital, poderá se desvincular das 
restrições que seu tratamento médi-
co lhe impõe e, seguramente, será o 
acadêmico sob supervisão que lhe ofe-
recerá subsídios para compreender e 
aceitar o processo de internação.

Os acadêmicos do Projeto Mira-
cema também participam uma vez na 
semana do Grupo de Pesquisa Edu-
cação Inclusiva: Formação de Profes-
sores, Práticas e Avaliação na Classe 
Hospitalar. Nesse espaço são realiza-
das discussões acerca da organização 
e desenvolvimento do trabalho, como 
estudos por meio de leituras, pales-
tras e web conferências enfocando 
a área. Atualmente, o referido gru-
po tem firmado parcerias/intercâm-
bios com a Universidade Estadual de 
Mato Grosso do Sul (UEMS), Universi-
dade Federal de São Carlos - UFSCar, 

Universidade Federal de São Paulo - 
UNIFESP, Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Hospital de Câncer 
ACCamargo de São Paulo, Secretaria 
de Estado de Educação de Mato Gros-
so do Sul, do Estado de Goiás e do 
Paraná.

Em 2016, o projeto contará tam-
bém com o financiamento da Funda-
ção de Apoio ao Desenvolvimento do 
Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato 
Grosso do Sul - FUNDECT, trazendo 
a equipe executora expectativas de 
ampliação de trabalhos, espaços, ex-
periências e estudos.

A coordenadora opina sobre o 
projeto:“Esta é uma realização que 
oferece oportunidade aos acadêmi-
cos de vivenciar a realidade hospita-
lar. Além disso podem, no seu cotidia-
no de atuação, construir, respeitando 
coletivamente uma estrutura esco-
lar e lúdica necessária a uma melhor 
qualidade de vida à crianças e jovens 
hospitalizados. O contato direto com 
tais crianças, pais e profissionais da 
saúde trazem-lhes, também, segun-
do seus relatos, uma nova visão de 
mundo e de trabalho.”
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Formação continuada 
propõe uso pedagógico 

do laptop educacional no 
ensino de Ciências

Formação continuada para o uso pedagógico do laptop 
educacional no Ensino de Ciências: Reflexão sobre 
e na Prática
Coordenadora: Shirley Takeco Gobara
Unidade: INFI
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Tendo como eixos a realidade da es-
cola e o contexto da sala de aula, 
acontece em São Gabriel do Oes-

te, na Escola Municipal Armelindo Tonon, o 
curso de “Formação continuada para o uso 
pedagógico do laptop educacional no Ensino 
de Ciências: Reflexão sobre e na Prática”. 

O curso é uma continuidade à pesquisa-
-formação iniciada em 2014 com professores 
da educação infantil e de séries iniciais des-
sa unidade de ensino.

“A proposta é que os professores se apro-
priem dos recursos do laptop para ensinar Ci-
ências. Essa escola fez parte do Projeto Um 
Computador por Aluno (PROUCA) e recebeu 
os laptops do MEC. Na pesquisa investigamos 
o uso desses recursos a partir do oferecimen-
to de uma formação que propõe o uso do lap-
top associado a uma metodologia de ensino 
de Ciências e estamos investigando a aplica-
ção dessa proposta de formação ao grupo de 
professores”, explica a coordenadora do pro-

jeto, professora Shirley Takeco Gobara, que 
tem em sua equipe de trabalho a professora 
da Rede Estadual Dirce Cristiane Camilotti 
e a professora do Instituto Federal de Mato 
Grosso do Sul, Regia Maria Avancini.

A primeira etapa da formação compre-
endeu o diagnóstico para conhecer a forma-
ção dos participantes para o ensino de Ciên-
cias e para o uso pedagógico de tecnologias 
digitais. 

A investigação da aplicação da formação 



19

Novembro/Dezembro de 2015      Edição 14

19

foi e ainda está sendo ofereci-
da, em uma segunda etapa, com 
encontros do grupo para realizar 
oficinas, discussões coletivas, ob-
servações, intervenções em salas 
de aulas, análises, avaliações e 
autoavaliações.

“As ações de formação são 
realizadas em uma relação de co-
operação entre a equipe de for-
mação e as professoras partici-
pantes numa dinâmica dialógica, 
sendo que a formação continua-
da proposta é desenvolvida em 
atendimento às necessidades ob-
servadas no contato inicial com 
as participantes e que emergem 
durante os encontros”, diz a co-
ordenadora.

O curso de formação conti-
nuada, na forma de um projeto 
de extensão, é executado em três 
módulos: a apropriação tecnoló-
gica para o ensino de ciências; o 
ensino de ciências investigativo 
e o planejamento desse ensino 
e, por último, o uso das ferra-
mentas do laptop educacional no 
ensino investigativo e avaliação 

nas sequências investigativas de 
ciências. 

“Adotamos a metodologia do 
ensino investigativa, em que ini-
cialmente o professor prepara uma 
situação-problema, baseado em 
um conteúdo. Os alunos têm de 
levantar hipóteses para resolver 
o problema proposto relacionado 
com esse conteúdo. O professor 
dá, então, o material necessário 
para que os alunos possam resol-
ver o problema. Em outra etapa, 
as crianças têm de apontar como 
e por que resolveram esse pro-
blema e por último eles fazem o 
registro”, explica Shirley. 

As professoras devem propor 
o uso do laptop em alguma fase 
da resolução do problema.

O curso de formação é à dis-
tância com momentos presen-
ciais, perfazendo 240 horas. A 
equipe de trabalho visita a es-
cola a cada dois meses, poden-
do ser solicitada em menor tem-
po quando necessário. O curso é 
ambientado na plataforma Moo-
dle do EAD/UFMS.
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AQUIDAUANA:

Aquidauana: um rio de saberes desaguando no 
Pantanal
Coordenadora: Bruna Gardenal Fina
Unidade: CPAQ
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um rio de saberes 
desaguando no 

Pantanal
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Em Aquidauana, um pro-
jeto particularmente 
interessante mobiliza 

academicos em um processo de 
ensino-aprendizagem de alto 
envolvimento comunitário, de 
cunho prático e de repercussões 
positivas naquela região panta-
neira.

Coordenado pela professora 
Bruna Gardenal Fina, o projeto 
Aquidauna – Um rio de saberes 
desaguando no Pantanal, de-
senvolvido no Câmpus de Aqui-
dauana, concretiza relevantes 
avanços da melhoria de ensino, 
da política de extensão e dos 
benefícios da instituição junto à 
sociedade na qual se insere.

Aquidauana possui locali-
zação privilegiada em termos 
de biodiversidade, pois repre-
senta área de transição entre o 
Planalto (Cerrado) e a Planície 
(Pantanal), possibilitando a ob-
servação de muitos elementos 
peculiares da fauna e flora. O rio 
Aquidauana drena o município e 
é um dos principais afluentes da 

Bacia Hidrográfica do Paraguai, 
com influência direta no regime 
de cheias do Pantanal. 

O foco do projeto é traba-
lhar junto à população ribeirinha 
visto que, devido ao processo de 
urbanização, o rio já sofreu inú-
meras interferências considera-
das  tecnicamente antrópicas e, 
ainda assim, seu uso pela popu-
lação é imenso, principalmente 
com atividades relacionadas ao 
lazer. De acordo com as premis-
sas do projeto, que leva acadê-
micos semanalmente para per-
correr trechos importantes do 
rio, o Aquidauana atua como 
elemento agregador, pois repre-
senta um local agradável para 
visitação, possibilita reflexões 
acerca do ambiente e propicia o 
desenvolvimento de conteúdos 
práticos para o ensino de ciên-
cias. 

As ações educativas do pro-
jeto buscam centrar as questões 
como o conhecimento e socia-
lização do saber popular; a in-
teração homem-ambiente; as 
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formas de construção do espaço urbano; a 
necessidade de áreas verdes; a qualidade da 
água, entre outras que podem ser discutidas, 
fato que torna o rio não apenas um local para 
lazer, mas de possibilidades de gerar conheci-
mento e formar cidadãos. Através de ativida-
des teóricas e práticas, professora e alunos, 
em integração multidisciplinar, realizam pes-
quisa e estreitam o relacionamento de alu-
nos e outros professores, tanto da Educação 
Básica como da própria a Universidade. Par-
ticipam das atividades sete professores e 20 
monitores de Ciências Biológicas, Geografia, 
Turismo, Pedagogia e Letras do CPAQ, que 
atendem as Escolas Estaduais Antônio Salústio 
Areias e Marechal Deodoro da Fonseca, en-
volvendo diretamente seis professores destas 

escolas (Ciências, Geografia e Português) e 25 
estudantes. As ações são desenvolvidas por 
meio de encontros semanais na Universidade.

De acordo com declarações da professora 
Bruna Fina, estas experiencias são conside-
radas altamente enriquecedoras, tanto pelo 
lado institucional como da comunidade esco-
lar participante, pois ambas são agraciadas 
com novos conhecimentos. 

Em sua opinião, a coordenadora avalia 
que “esta realização tem sido extremamente 
gratificante. A ação interdisciplinar nos obriga 
a uma prática constante de diálogo e adequa-
ções e isso possibilita muitas trocas de experi-
ências e aprendizagens. Através das diversas 
atividades realizadas conseguimos aproximar 
as escolas parceiras e a Universidade. Nossos 

monitores (acadêmicos de graduação e pós-
-graduação) conheceram o cotidiano escolar 
e, em contrapartida, os alunos e professores 
da Educação Básica tiveram contato com o 
método científico e puderam vivenciar aulas 
práticas em laboratórios, aulas de campo, 
palestras, excursões e vistas a Museus, tor-
nando o processo ensino-aprendizagem mais 
dinâmico e proveitoso para todos os partici-
pantes.”

A academica Gabriela Canella afirma 
que “como monitores temos muito a agra-
decer pela oportunidade de conhecer lu-
gares novos, somada ao convívio com esses 
alunos que muito nos ensinaram. Sem dúvi-
da acrescentou muito e abrilhantou a nossa 
formação”.
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Inclusão digital: ações da 
Escola Regional de Informática 

em Coxim

VI Escola Regional de Informática – ERI-MS
Coordenador: Gedson Faria
Unidade: CPCX

TE
CN

O
LO

G
IA

 E
 P

RO
D

U
ÇÃ

O



24

Novembro/Dezembro de 2015      Edição 14

E mbora a instituição 
tenha sofrido alguns 
impactos em suas re-

alizações práticas em decor-
rência da greve ampla e du-
radoura, neste ano, o esforço 
empreendido por docentes e 
discentes para o cumprimen-
to de metas junto à popula-
ção de Mato Grosso do Sul 
valeu a pena. Em Coxim, por 
exemplo, neste segundo se-
mestre, foram desenvolvidas 
atividades e inclusão digital – 
o ERI-MS 2015, que abriu no-
vas perspectivas e participa-
ções aos cidadãos no âmbito 
da aprendizagem em infor-
mática. 

Coordenada pelo profes-
sor Gedson Faria, do Câmpus 
de Coxim, a Escola Regional 
de Informática é uma propos-
ta prática, de realização de 
cursos neste setor, aberto à 
comunidade e que tem sido 
correspondida em suas pre-
missas. Exemplo disso foram 
as atividades programadas e 

realizadas no mês de agosto, 
com ampla participação e re-
sultados considerados satis-
fatórios pelos realizadores. 

Este evento tem por obje-
tivo disseminar temas atuais 
e relevantes ligados à Tecno-
logia da Informação e, sendo 
assim, contempla a realiza-
ção de mini-cursos, apresen-
tações de trabalhos acadêmi-
cos e palestras, propiciando 
aos participantes um contato 
com tópicos de diversas áre-
as e subáreas da Tecnologia 
da Informação que estejam 
em evidência no país e no 
exterior. Além disso, o even-
to cria um ambiente para a 
troca de experiências entre 
pesquisadores, estudantes e 
profissionais de todo o esta-
do, do oeste do estado de 
São Paulo e sul do estado de 
Mato Grosso.

“Eventos como a Esco-
la Regional de Informática 
(ERI) são de grande relevân-
cia para o estado, por serem 
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uma oportunidade de reunir estudantes de 
nível médio, estudantes de nível superior, 
pesquisadores e profissionais da área de 
computação para trocarem experiências, 
fazerem contatos/parcerias e estimular a 
formação de novos talentos da área, se-
jam para o mercado ou para academia. 
Um destaque sobre a realização da ERI em 
Coxim foi trazer para o interior do estado 
de MS as tecnologias da área de computa-
ção apresentando-as principalmente para 
alunos de ensino médio e profissionais da 
região”.Esta é a opinião do professor Ge-
dson, ao avaliar, ao final de mais um ano 
de atividades extensionistas, os resultados 
obtidos num ano considerado atípico e di-
fícil.

A área de tecnologia da informação é 
uma tendência em constante crescimento 
e, cuja demanda, renovada frequentemen-
te, necessita não somente de atualização 
como introdução de novos conceitos e para-
digmas. Portanto, novas práticas são neces-
sárias. E este é um dos papéis desempenha-
dos pelo ERI MS, que, avançam em direção 
à sociedade na qual se insere a UFMS, para 
contribuir com a produção e disseminação 
desses novos conhecimentos.
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“Eu sempre gostei de criança 
e me interessei pela área da 
Neuropediatria porque tenho 
uma prima com paralisia cerebral 
e tive vontade de ajudá-la. Eu 
estou amando o projeto, me 
dedico bastante e vejo bastante 
crescimento na área acadêmica. 
Muita coisa que aprendo aqui não 
vi na sala de aula ainda. O projeto 
ajuda muito as pessoas, porque 
em Campo Grande quase não há 
intervenção precoce para bebês. 
Por isso, o projeto promove a saúde 
dessas crianças antes que haja 
agravos maiores.” 

Curso: Fisioterapia - CCBS
Projeto: Atenção e Intervenção Precoce 

em Bebês de Risco

Daniele de Oliveira

“Crescomento na área 
acadêmica.”

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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Caroliny Oviedo

“A LASME foi criada com a intenção de 
complementar a formação acadêmica e 
preparar o estudante para as possíveis 
situações, dentro da profissão, que 
envolvam a saúde mental. Com as 
atividades nos campos de prática os 
ligantes ampliam o olhar de reinserção 
dos pacientes na família e na sociedade, 
além de divulgar a diferentes públicos 
o que é a saúde mental, diminuindo, 
assim, o preconceito evidente na 
sociedade com as pessoas com algum 
distúrbio ou transtorno mental. Isso 
gera uma satisfação pela oportunidade 
de  colocar os conhecimentos teóricos 
adquiridos em prática e de ver a 
evolução do paciente com sua melhora.”

Curso: Enfermagem - CCBS
Projeto: Liga Acadêmica de Saúde Mental 

em Enfermagem (LASME)

Curso: História - CPTL
Projeto: Miracema

Max Millian do Nascimento Gabriela Canella Gregório

“Ao participar das ações programadas 
pelo projeto Miracema, há algumas 
considerações que entendo essenciais 
serem colocadas. Primordialmente, 
destaco que a implementação de um 
ambiente educativo dentro da Unidade 
Hospitalar é de grande importância 
para o desenvolvimento da criança e do 
adolescente pois, além de corresponder 
ao emprego da educação, é sem dúvidas 
um passo importante para compreender 
as necessidades do estudante em 
hospitalização. A presença do projeto 
nos locais programados transforma 
essas vidas, buscando sempre maneiras 
de melhorar o dia a dia de todos os 
envolvidos (crianças, pais e profissionais 
do hospital).” 

“Transformar vidas.” “Reinserção dos pacientes 
na família e no trabalho.”

“Educar de forma 
inusitada.”

Curso: Biologia - CPAQ
Projeto: Aquidauana: um rio de saberes

 “A experiência de participar do projeto 
Novos Talentos como monitora me trouxe 
aprendizados e oportunidades que eu 
não teria fora do projeto. O convívio 
com os alunos fora da sala de aula foi 
uma novidade, e nos ensina disciplina, 
organização e grandes responsabilidades. 
A cada viagem os alunos se mostraram 
mais interessados e preparados, e ver 
a evolução de cada um através dos 
questionários e relatórios faz ver o 
quanto o projeto educa, conscientiza e 
acrescenta na vida deles e na nossa. E 
são essas atividades práticas que tornam 
o projeto tão interessante e trazem 
ótimos resultados, é algo que educa de 
forma inusitada, é o que desperta neles 
a vontade de descobrir coisas novas.”
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Propostas a serem financiadas pela 
UFMS em 2016

Decorrente do 
processo disciplina-

do pelo Edital PAEXT/2016, foram 
concluídas as três primeiras etapas 
da seleção de propostas que serão 
financiadas pela UFMS no decor-
rer do ano de 2016. Para a aloca-
ção dos recursos orçamentários em 
cada proposta, a Coordenadoria 
de Extensão está conferindo o en-

quadramento nas faixas de finan-
ciamento e a pertinência de cada 
item de despesa para a consecução 
dos objetivos propostos. Este traba-
lho observa rigorosamente a ordem 
de classificação e as limitações or-
çamentárias. A expectativa é que, 
apesar do pequeno atraso verifica-
do, o resultado seja divulgado ainda 
no mês de dezembro.

Estão abertas até o dia 30/12/2017, 
em fluxo contínuo, as inscrições 
para os Programas de Extensão 
Universitária da UFMS, que po-
derão ter vigência inicial de até 
dois anos. É necessário que cada 
proposta alcance duas ou mais 
áreas do conhecimento e tenha 
como signatários pelo menos 
três servidores que não possu-
am pendência com a extensão. 
Vale destacar que, de acordo 
com as Normas, “Programa de 
Extensão” é um conjunto ações 

integradas, expresso por grupos 
formalmente registrados e re-
conhecidos pela UFMS. Assim, 
todas as atividades de caráter 
finalístico continuam dependen-
do de registro, submissão e ava-
liação individualizada, podendo 
contar com pontuação adicio-
nal por estarem associadas a um 
Programa de Extensão. Mais in-
formações no sítio da Preae ou 
pelos telefones (67) 3345-7938 / 
7238 / 7426 ou, ainda, pelo e-
-mail cex.preae@ufms.br.

Institucionalização de Programas de Extensão 2015/2017

Está disponível no Sig-
proj o Edital de Fluxo 
Contínuo (EXT/2016), 
que disciplina o re-
gistro, a avaliação, a 
aprovação e o desen-
volvimento de Ações 
de Extensão sem fi-
nanciamento da UFMS 
no decorrer do ano de 

2016. O Edital permite 
a inclusão de recursos 
orçamentários apenas 
para os casos de arre-
cadação (taxas de ins-
crição ou similares) ou 
financiamento externo 
(convênios ou contra-
tos). Segundo a Pro-
plan, é importante que 

qualquer tipo de finan-
ciamento externo seja 
informado na propos-
ta, pois isto  impacta 
positivamente quando 
da distribuição dos de-
mais recursos da UFMS 
para a manutenção das 
Unidades da Adminis-
tração Setorial.

Propostas de ações sem financiamento da UFMS para 2016

Sua revista Sinapse quer ajudar a 
divulgar suas atividades de exten-
são. Como as edições são bimes-
trais, as notícias sobre os aconte-
cimentos extensionistas precisam 
ser comunicadas com antecedên-
cia suficiente para que a publi-
cação seja válida. Encaminhe-nos 
seus informes para divulgação 

pelo e-mail cex.preae@ufms.br.
Sobre a publicação da matérias, 
recomendamos aos extensionis-
tas que sempre façãm um bom 
registro fotográfico das ativi-
dades. A escolha das matérias, 
além da questão meritória, pas-
sa pela existência da linguagem 
visual.

Notícias e registro fotográfico


