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O ano extensionista se inicia pronun-
ciando um lastro de programas e 
de projetos fortes, constituídos 

por um conjunto de atividades que são fontes 
inspiradoras e, também, promotoras de novas 
ações. A dinâmica da Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul (UFMS), com relação à 
abertura e à manutenção de frentes de ligação 
da academia com a sociedade, vem se caracte-
rizando, a cada período, como um manancial 
de iniciativas de grande valia para todos.

As propostas da UFMS aprovadas pelos 
editais do Proext/MEC estão em campo. São 
programas e projetos amplos que se realizam 
proativamente pelas atividades de professores, 
estudantes e integrantes das diversas comunida-
des, trazendo importantes contribuições para 
a promoção do bem comum nas cidades, nos 
campos, nas vertentes ribeirinhas e em grupos 
específicos da população sul-mato-grossense.

As ações de extensão apresentadas nesta 
primeira edição de 2016 de sua Sinapse agre-
gam valores e saberes de praticamente todos 
os campos do conhecimento científico e áreas 
temáticas da extensão. Integram microrregiões, 

unem objetivos maiores e se configuram como 
grandes projetos “guarda-chuvas”, por serem 
capazes de alavancar uma infinidade de novas 
ações. E este é o propósito.

Alguns destes trabalhos já estão em ativi-
dade nos últimos anos e se sobressaem como 
aquisições culturais, científicas, econômicas, 
ambientais e educacionais para os diversos seg-
mentos da sociedade e, por isto, igualmente 
para os gestores de políticas públicas do Esta-
do. São exemplos vivos de como se deve fazer 
uma universidade. De como se pode associar 
a responsabilidade social da instituição com os 
interesses, valores e necessidades dos diversos 
grupos ávidos por transformações.

Exemplos disso? Nesta edição conhecere-
mos as cinco ações de extensão aprovadas no 
Proext/2016: “Valorização de Plantas Alimen-
tícias do Pantanal e Cerrado”; “Seguimento de 
famílias na experiência da condição crônica de 
saúde e transtornos mentais da criança e ado-
lescente”; “História e Cultura Afro-Brasileira: 
os Desafios para a Educação das Relações Ét-
nico-Raciais”; “SEE Kids: Um Aplicativo Educa-
cional para apoiar a Alfabetização de Crianças 

Cegas por meio de Dispositivos Móveis”; “Sis-
tema de alerta de queda de raios e monitora-
mento de tempestade: Alerta-Raios”.

Não obstante, nesta edição resgatamos 
aquelas ações que, anteriormente, já vinham 
sendo desenvolvidas desde a aprovação no Pro-
ext/2015. São os casos dos programas em des-
taque: “Potencialização do Uso das Unidades 
da RECID”; “Rio Apa para Todos”; “NERDS da 
Fronteira” e “Programa de Promoção dos Di-
reitos Humanos da Pessoa Idosa”, sendo estes 
dois últimos já tradicionais na UFMS.

A Sinapse deseja a todos os integrantes 
das equipes responsáveis por estas ações de 
extensão, assim como, especialmente, aos par-
ticipantes e aos gestores das políticas públicas, 
um ano de inequívocas realizações em todos 
os âmbitos dessas propostas. A partir da pró-
xima edição retomaremos a apresentação dos 
demais projetos desenvolvidos pela UFMS.

 A todos, uma boa leitura 
   

Rubens Aquino
        Editor da Revista Sinapse

O PROEXT SE CONSOLIDA E FORTALECE A EXTENSÃO DA UFMS
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O VALOR NUTRITIVO
DOS VEGETAIS DE MS



Afinal, por que importar 
vegetais comestíveis de 
outras regiões do país 

quando no próprio território sul-ma-
to-grossense vicejam espécies alta-
mente nutritivas, desvalorizadas por 
puro desconhecimento? Para fazer 
frente a esta questão com qualidade 
e de maneira responsável, a Universi-
dade Federal de Mato Grosso do Sul 
conta com o desenvolvimento de um 
conjunto de atividades que visam pro-
mover a valorização de plantas alimen-
tícias do Pantanal e Cerrado.

Sob a coordenação da professora 
Ieda Maria Bortolotto, do Centro de 
Ciências Biológicas e da Saúde, os tra-
balhos são desenvolvidos em parceria 

com outras 
ins t i tu ições 
e organiza-
ções não go-
vernamentais. 
Consta ain-
da do rol de 
atividades o 
oferecimento 

de um curso anual, composto de au-
las teóricas e atividades práticas, com 
oficinas de coleta e identificação de 
plantas, produção de mudas, culinária, 
boas práticas de higiene na manipula-
ção de alimentos, além de abordar o 
valor nutricional dos frutos nativos.

Um dos elementos centrais da 
proposta é o compromisso de incen-
tivar atividades práticas sem perder 
de vista a produção de novos conhe-
cimentos científicos. As iniciativas de 
extensão são direcionadas a comuni-
dades rurais de oito municípios do Es-
tado de Mato Grosso do Sul e contam 
com ampla participação acadêmica. 
As atividades propostas a cada uma 
das comunidades ocorrem com base 
no nível de evolução das mesmas nos 
diferentes temas trabalhados. Há gru-
pos que estão em fase de sensibiliza-
ção e outros que já colhem, conso-
mem e comercializam, tanto frutos 
nativos “in natura” quanto produtos 
como geleias, polpas e outros.

Há um grupo de discentes bolsis-
tas e voluntários envolvidos no pro-

Nas imagens abaixo 
a equipe de trabalho: 
redescobrindo a produção 
prática de conhecimento e 
os seus resultados
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grama que atuam, juntamente com docen-
tes e técnicos administrativos da UFMS, no 
interior dessas comunidades. Buscam o de-
senvolvimento de atividades prioritariamen-
te relacionadas ao seu curso de graduação, 
em atuação multidisciplinar com colegas de 
diferentes cursos. Associadas a este progra-
ma de extensão estão várias investigações de 
pesquisa que visam dar suporte às atividades 
de extensão. Atualmente o programa conta 
com um projeto estruturante que coordena 
e articula dezesseis outros projetos temá-
ticos. Todos esses eixos temáticos têm um 
professor doutor responsável e uma equipe 
associada.

Segundo  a coordenadora, as ações pro-
postas incluem os seguintes objetivos: “atu-
alizar e dar manutenção ao site institucional 
do programa; promover a coleta e identifi-
cação plantas; organizar uma carpoteca; dar 
orientação sobre os procedimentos para 
coleta de sementes de espécies nativas, 
produção de mudas, transplante em campo 
e cuidados; utilizar espécies alimentícias do 
Cerrado em Sistemas Agroflorestais (SAFs) 
experimentais; subsidiar manejo e conserva-
ção do cumbaru; capacitar os participantes 

do projeto so-
bre as boas 
práticas de co-
leta de frutos 
nativos, proce-
dimentos pós-
-colheita e de 
processamen-
to; promover 
campanhas de 
coleta e bene-
ficiamento de 
arroz silvestre e elaborar plano de negócios 
para produtores de alimentos regionais liga-
dos a Central de Comercialização da Econo-
mia Solidária; determinar as características 
química, nutritiva, microbiológica e senso-
rial de diferentes frutos nativos; determinar 
a composição nutricional dos produtos ali-
mentícios elaborados a partir dos frutos na-
tivos nas comunidades; desenvolver receitas 
com frutos nativos e estimular a alimentação 
saudável em escolas; adequar embalagens 
para os diferentes produtos desenvolvidos 
nas comunidades e, por fim, promover o II 
SINATEX (Simpósio sobre frutos nativos e 
exóticos)”.

O programa refere-se à melhoria 
de qualidade de vida dos moradores, 
ao aumento de renda, à conservação 
da vegetação nativa, às boas práticas de 
coleta, ao armazenamento, ao proces-
samento de alimentos e sua comercia-
lização. Este é o décimo ano consecuti-
vo de desenvolvimento desse conjunto 
de iniciativas que envolvem, indissocia-
velmente e interdisciplinarmente, as 
três dimensões da universidade: ensi-
no, pesquisa e extensão.

PRÁTICA DE CAMPO

Momento de degustação dos 
produtos desenvolvidos 

pelos  produtores
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ALERTA-RAIOS:
PROJETO COLOCA 
A UFMS NO TOPO 

DAS GRANDES IFES
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Aqueda de raios é um fe-
nômeno de ordem plane-
tária que, normalmente, 

ocorre por ocasião de chuvas intensas, 
acompanhadas ou não de ventanias. As 
descargas elétricas durante tempesta-
des e os perigos que elas oferecem 
são velhos conhecidos da humanida-
de. Sabe-se, também, que quanto mais 
fortes forem estas descargas, maiores 
serão os riscos de desastres naturais 

de grande impacto para as pessoas e 
para as comunidades.

Em tempos de mudanças climáti-
cas de escalas mundiais, como as que 
presenciamos na atualidade, o uso de 
tecnologias torna-se um imperativo, 
no sentido da prevenção. Coordena-
do pelo professor Moacir Lacerda, do 
Instituto de Física, o projeto “Sistema 
de alerta de queda de raios e monitora-
mento de tempestade: Alerta-Raios”, 

O projeto visa inserir a temática de 
“riscos e desastres” nos ensinos funda-
mental e médio. Trata-se de uma impor-
tante iniciativa de inclusão educacional na 
medida em que, para a redução de riscos 
de desastres, desenvolve tecnologias de 
baixo custo que podem ser repassadas ao 
seu público-alvo. O projeto prevê a forma-
ção de recursos humanos dentro e fora da 

universidade, sendo seu foco principal os 
locais onde serão ministradas as oficinas 
e, como parte da formação dos “obser-
vadores meteorológicos mirins”, constru-
ídos ou instalados sensores para o moni-
toramento de variáveis meteorológicas. 
Prevê ainda a instalação de computadores 
conectados à internet para a operação lo-
cal da rede de alerta.

TECNOLOGIA DE PREVENÇÃO

Momento de 
produção de 

conhecimento: 
turma atenta



Equipamentos 
eletrônicos 
instalados junto ao 
Lago do Amor



Sinapse - Março/Abril de 2016 - Edição 1510

coloca a instituição entre as melhores 
do país, no que diz respeito à climato-
logia. De acordo com o coordenador, 
“esse projeto é importante para a uni-
versidade porque combina extensão, 
pesquisa e ensino de maneira intensa 
em cada um dos três pilares que confi-
guram esta IFE como agente de trans-
formação social”. Segundo o professor, 
“o empenho dos alunos, o interesse dos 
professores e das direções das escolas 
envolvidas, bem como do público-alvo, 
formado pelos estudantes do ensino 
médio, são a mola propulsora para que 
nos empenhemos cada vez mais. Estou 
muito contente por ser o coordenador 
desse projeto que não aconteceria se 
não fosse o empenho de todos”.

O sistema Alerta-Raios que o pro-
jeto pretende difundir nas escolas foi 
concebido a partir do protótipo de uma 
rede de alerta para queda de raios, cons-
tituído por cinco sensores que registram 
a atividade elétrica das nuvens de tem-
pestade (SCE). Toda a tecnologia eletrô-
nica e de informática necessária para o 
funcionamento do sistema foi desenvol-
vida no Laboratório de Ciências Atmos-

féricas (LCA/UFMS). Ou seja, totalmen-
te “prata da casa”. Uma das metas do 
grupo de trabalho, agora, é capacitar o 
cidadão comum para a percepção, pre-
venção e redução de riscos de desastres, 
a partir do fornecimento de informações 
científicas e do monitoramento coletivo 
sobre o risco da queda de raios. Estas 
informações e procedimentos da rede 
estão parcialmente disponibilizados no 
site www.lca.ufms.br.

As atividades técnicas são direciona-
das às escolas do ensino médio e funda-
mental. Segundo Lacerda, os dados cole-
tados serão incluídos no banco de dados 
do LCA/UFMS e passarão a ser objeto 
de análise e de investigação científica.

 

Abaixo, alunos e professores 
interagem em atividades de 
execução do programa
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EM BUSCA DE 
UMA NAÇÃO

Aatividade de extensão intitulada “História e 
Cultura Afro-brasileira: os Desafios para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais”, coor-

denada pelo professor Daniel Henrique Lopes, do Câm-
pus de Naviraí, é pautada pelo avanço nas discussões 
sobre as relações étnico-raciais e da história e cultura 
afro-brasileira e africana, bem como das diversas formas 
de discriminação que atinge a população negra, notada-
mente no ambiente escolar.

Trata-se, inicialmente, do oferecimento de um curso 
específico para professores da educação básica de Navi-
raí e região, assim como a alunos dos Cursos de Ciências 
Sociais e de Pedagogia do Câmpus da UFMS naquele 
município.

IGUALITÁRIA
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O debate acerca das relações étnico-raciais 
e os desafios do processo de ensino e aprendi-
zagem da história e cultura afro-brasileira e afri-
cana é abrangente e muito atual. Segundo o co-
ordenador, “a apropriação de referencial teórico 
específico é fundamental para a compreensão da 
realidade social e para a construção de novas for-
mas de sociabilidades entre os sujeitos, a partir 
do direcionamento positivo das relações entre 
as pessoas, no sentido do respeito e da correção 
de posturas e atitudes preconceituosas”.

Daniel Lopes afirma: “ao historicizar a cons-
tituição do preconceito racial identifica-se que 
os indivíduos elaboram classificações grupais 
segundo interesses arraigados na base das rela-
ções de dominação, demonstrando que a ideia 
de raça, etnia ou cor, uma construção social, se 
perpetua como se fosse um aspecto natural das 
relações entre os homens, sendo assim trans-
mitida e retransmitida às novas gerações”.

O projeto vem ao encontro das questões 
enfrentadas por alunos e professores, negros, 
brancos e outros, nas diversas relações coti-
dianas estabelecidas no ambiente escolar. Por 
meio de encontros presenciais, serão aborda-
dos eixos específicos sobre a temática em tela, 
objetivando desvendar uma outra história, pau-
tada na existência de sujeitos comprometidos 

com a vivência em uma sociedade multicultural 
e pluriétnica, capazes de construir uma Nação 
igualitária, justa e democrática.

As atividades do projeto já estão em anda-
mento, mas a previsão é que o curso propria-
mente dito seja oferecido entre os meses de 
maio e outubro de 2016. Animado com o início 
do planejamento dos trabalhos, declara Lopes: 
“a expectativa é que o Curso promova signifi-
cativos debates a respeito das diferentes formas 
de racismo, bem como a preparação dos educa-
dores para abordar as relações étnico-raciais no 
ambiente escolar”.

Como o projeto 
propõe ainda que os 
cursistas atuem como 
multiplicadores do co-
nhecimento entre seus 
pares e disseminadores 
das reflexões mediadas 
pelo curso entre alu-
nos na Educação Bási-
ca, contribuirá para a 
promoção da igualdade 
étnico-racial entre as 
pessoas, mediada pela 
escola, família e comu-
nidade em geral.



Atividades envolvem ações de 
conscientização e de caráter 

educativo, com participação de 
acadêmicos e professor
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ALÉM DAS PALAVRAS

COMPROMISSO DE 
ENSINAR A VER 
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V er além das 
palavras é 
uma iniciati-

va de inclusão digital ex-
tremamente relevante, 
não somente do pon-
to de vista tecnológi-
co, mas, principalmen-
te, pelo componente 
humano inserido neste 
trabalho. Crianças ce-
gas agora dispõem de 
um importante aliado 
para a promoção do 

seu aprendizado no contexto escolar: 
o “Programa SEE Kids: Um Aplicativo 
Educacional para apoiar a alfabetização 
de Crianças Cegas por meio de Dispo-
sitivos Móveis”, sob a coordenação do 
professor Vitor Mesaque, do Câmpus 
de Três Lagoas.

Com a disseminação de dispositivos 
móveis na educação, inclusive nas séries 
iniciais, a quantidade de aplicativos que 
apoiam o processo de alfabetização das 
crianças tem aumentando rapidamente. 
No entanto, crianças com deficiência vi-
sual ainda estão muito aquém de usu-

fruir de todos os benefícios que estes 
dispositivos podem trazer para o apoio 
de sua aprendizagem.

De acordo com o coordenador do 
projeto, “o acesso à informação através 
destes dispositivos representa um novo 
desafio de interação para os usuários com 
deficiência visual, afinal possuem uma 
superfície vítrea com diversos elemen-
tos visuais, sem uma referência em rele-
vo para exploração táctil”. Este projeto 
busca o desenvolvimento do aplicativo 
móvel SEE Kids, que fornecerá recursos 
tecnológicos para apoiar o processo de 
ensino-aprendizagem na alfabetização 
de crianças cegas.

O aplicativo será desenvolvido utili-
zando tecnologias assistivas, explorando 
de forma interativa, por meio de sons, 
gestos e vibrações a representação do 
alfabeto, sílabas simples, sílabas comple-
xas, palavras e frases. O aplicativo será 
subdividido em três módulos conceitu-
ais que representarão as etapas do pro-
cesso de ensino-aprendizagem na alfa-
betização de crianças cegas, utilizando 
técnicas para a estimulação sensorial e 
a criação de esquemas de percepção as-





Participantes do programa 
trabalham no aperfeiçoamento 
do software e ao lado, 
logomarca do projeto, 
elaborado para 
consolidação das atividades
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sociados a cada etapa da aprendizagem.
O levantamento de requisitos para o 

desenvolvimento do aplicativo será reali-
zado junto ao ISMAC (Instituto Sul-mato-
-grossense para Cegos Florivaldo Vargas), 
que oferece atendimento especializado 
a crianças com deficiência visual. Com o 
desenvolvimento do aplicativo, a meta é 
apoiar o desenvolvimento e a implemen-
tação de conteúdos digitais voltados para 
a educação dessas crianças com necessi-
dades especiais, bem como utilizar a tec-
nologia para prover meios que auxiliem no 
seu desenvolvimento cognitivo e sensorial, 
utilizando o tato e a audição.

As atividades desenvolvidas dão con-
tinuidade às ações iniciadas com o projeto 
“SEE: um Aplicativo de Aprendizagem para 
Deficientes Visuais em Dispositivos Mó-
veis”, desenvolvidas no LivES (Laboratório 
de Inovação em Engenharia de Software) 
em parceria com o ISMAC no ano de 2015. 
A cada dia o projeto alcança e configura de 
forma sólida os seus objetivos e supera, se-
gundo Mesaque, as expectativas de todos 
os envolvidos, fazendo emergir o interesse 
por novos projetos na área. Foi assim que, 
com a experiência adquirida, o SEE Kids 
surgiu, como uma resposta para as neces-
sidades mais prementes da sociedade.

O aplicativo será desenvolvido utili-
zando tecnologias assistivas, explorando 
de forma interativa, por meio de sons, 
gestos e vibrações a representação do 
alfabeto, sílabas simples, sílabas comple-
xas, palavras e frases. O aplicativo será

subdividido em três módulos con-
ceituais que representarão as etapas do 
processo de ensino-aprendizagem na al-
fabetização de crianças cegas, utilizando 
técnicas para a estimulação sensorial e 
a criação de esquemas de percepção as-

sociados a cada etapa da 
aprendizagem. O levanta-
mento de requisitos para 
o desenvolvimento do 
aplicativo será realizado 
junto ao ISMAC (Instituto 
Sul-mato-grossense para 
Cegos Florivaldo Vargas), 
que oferece atendimento 
especializado a crianças 
com deficiência visual.

APLICATIVO EM 
3 MÓDULOS



Multidisciplinaridade vem 
sendo a marca que envolve 
professores e discentes
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INOVADOR NO PAÍS

Estes são alguns dos princípios que 
caracterizam um projeto que se 
destaca no panorama extensionis-

ta da Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul: o “Seguimento de famílias na experi-
ência da condição crônica de saúde e trans-
tornos mentais da criança e adolescente”, que 
tem como coordenadora a professora Maria 
Angélica Marcheti, do Centro de Ciências 
Biológicas e da Saúde, e vice-coordenadora 
a professora Bianca Cristina Ciccone Giacon, 
do Câmpus de Coxim.

ACOMPANHAMENTO 
FAMILIAR

Inovação nacional. 
Práticas que renovam.



Toda parte prática conta 
com elaborado programa de 
conhecimentos teóricos que 
envolve integrantes do projeto
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O núcleo da iniciativa é de cunho de relevan-
te interesse social. Este é um braço da universidade 
atuando dentro das células construtoras da comuni-
dade: a família. Principalmente aquelas que vivem a 
real experiência da deficiência, da condição crônica 
de saúde ou de transtornos mentais de um filho. Os 
sentimentos e sofrimentos desencadeados pelas in-
terações que se estabelecem a partir desse evento 
são determinantes. E o projeto tem esse mérito: aju-
dará na solução dos desafios que emergem no coti-
diano dessas famílias, com a finalidade de promover 
as suas potencialidades e os próprios recursos, para 
que ela possa lidar efetivamente com a experiência 
da situação de deficiência e ou condição crônica de 
saúde, e recuperar de maneira fortalecida.

Nesse sentido, o projeto de extensão procura 
estruturar a Clínica da Família, para oferecer inter-
venções que a ajudem na experiência da deficiência, 
da condição crônica de saúde e do transtorno men-
tal de crianças e adolescentes. De acordo com a co-
ordenadora, o projeto será desenvolvido na Clínica 
Escola Integrada da UFMS e será fundamentado pelo 
Programa de Intervenção na Família no Contexto da 
Criança com Deficiência Mental (PIFCDM), por ela 
proposto a partir dos conceitos do Interacionismo 
Simbólico, do Modelo de Vulnerabilidade da Família, 
e do Modelo de Resiliência Familiar.

Este projeto também tem como objetivo a pro-

dução técnico-científica, promovendo pesquisas com 
os dados coletados a partir do acompanhamento/
intervenções com famílias atendidas por ele. Estes 
estudos e novos projetos servirão de base para pro-
mover as forças e a resiliência das famílias, empode-
rando-as para lidar com as situações desafiadoras 
emergidas do contexto da situação crônica de saúde 
de um filho.

As famílias serão encaminhadas dos serviços de 
saúde infantil do Núcleo do Hospital Universitário, 
da Secretaria Municipal de Saúde e de Instituições de 
Ensino Especial e Reabilitação. Elas serão avaliadas 
e acompanhadas, e as intervenções com as famílias 
serão oferecidas por meio de encontros terapêuti-
cos, cartas terapêuticas, conversas terapêuticas, e 
outros.

Este projeto é inovador no Brasil e no Estado de 
Mato Grosso do Sul e poderá servir de projeto piloto 
para outras Institui-
ções e serviços. Este 
projeto, aprovado no 
Edital Proext/2016, 
está vinculado ao 
Grupo de Pesquisa 
– Laboratório de Es-
tudos e Pesquisas em 
Intervenção Familiar 
– LEPIF.



Famílias são atendidas por 
acadêmicos da UFMS: 

avanços sociais no câmpus
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PROPOSTAS QUE SE 
CONSOLIDAM ANO A ANO

Os programas de extensão a seguir já foram publica-
dos pela Sinapse anteriormente, pois foram aprova-
dos para o biênio 2015-2016 e, portanto, neste ano 

darão continuidade ao desenvolvimento de suas atividades. Con-
tudo não poderiam ser deixados de lado, já que a ideia desta edi-

ção especial foi destacar todas as iniciativas extensionistas que, nacionalmen-
te avaliadas e aprovadas pelo MEC no âmbito do edital Proext, consolidam a 
marca institucional da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul nos diver-
sos municípios e comunidades por ela atendidos. São programas robustos que 
congregam diversas áreas do conhecimento científico, que primam pelo caráter 
interdisciplinar ou multidisciplinar e que, por isto, trazem significativas contribui-
ções para a melhoria da qualidade de vida das comunidades, com repercussões 
igualmente positivas para o ensino universitário e para a pesquisa acadêmica.
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Rio Apa para Todos 
Um rio de inclusão social

No ano de 2006, Brasil e Paraguai estabeleceram o 
Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento Sus-
tentável e a Gestão Integrada da Bacia Hidrográfica do 
Rio Apa, com o intuito de embasar a promoção da me-
lhoria da qualidade de vida da população que vive no 
território desta importante bacia hidrográfica.

Com o objetivo de fortalecer resultados já alcança-
dos e incentivar novas lideranças cidadãs ao desenvol-
vimento sustentável, o Programa Rio Apa para Todos, 
coordenado pela professora Synara Aparecida Olen-
dzki Broch, da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e 

Urbanismo e Geografia, está desenvolvendo ações de 
extensão universitária da UFMS junto às comunidades 
das escolas públicas localizadas na área de abrangência 
da bacia hidrográfica do rio Apa, especialmente na cida-
de de Bela Vista.

O programa se realiza mediante a execução de 
projetos cujas práticas e ações de extensão universitá-
ria objetivam ao desenvolvimento de capacidades, por 
meio da mobilização social, informação e comunicação, 
junto a educadores e educandos. Estas práticas pontu-
am temas geradores de conhecimento para a percep-
ção de riscos e vulnerabilidades ambientais e o cuidado 
com a água e, desta forma, pretendem prevenir, mitigar 
e aumentar a resiliência frente a desastres de origem 
hídrica (secas e cheias) no contexto da gestão integrada 
de recursos hídricos.

O Programa Rio Apa para Todos realiza ações com 
forte componente de 
participação social, ao 
envolver parceiros efe-
tivos que atuam na ba-
cia, além do próprio 
público-alvo (escolas, 
professores, educado-
res ambientais, jovens 
e comunidade em ge-
ral).

Estão sendo envol-

Ao dedicação ao Rio Apa é, 
antes de tudo, uma atividade 

inclusiva e de grande repercussão 
social. Acadêmicos e professores 

trabalham intensamente.
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vidas cerca de três mil crianças de escolas dos sete mu-
nicípios da bacia em território brasileiro, assim como 
professores, secretários de educação dos municípios 
da bacia e lideranças locais, membros do Coletivo Jo-
vem da Fronteira (Bela Vista), do Grupo de Educadores 
Ambientais sem Fronteira (GEASF), gestores públicos, 
como os do Consórcio Intermunicipal de Bacia Hidro-
gráfica do Apa e Miranda (Cidema), entidades não go-
vernamentais, como Mulheres em Ação no Pantanal 
(Mupan), e animadores da Rede Aguapé de Educação 
Ambiental.

O programa, com todos os projetos e ações neles 
incluídos, oportuniza o estabelecimento da relação en-
tre ensino, pesquisa e extensão com abordagens mul-
tidisciplinares e o tratamento transversal dos temas 
inerentes à atuação cidadã no cuidado com as águas. 
Para tanto, conta com expressiva participação de do-
centes e discentes bolsistas dos cursos de graduação 
de Engenharia Ambiental, Geografia, Biologia, Artes, 
Ciências Sociais e Tecnologias em Saneamento Am-
biental da UFMS. Em 2016, discentes de outros cursos 
também participarão das atividades.

Os projetos que compõem o Programa promo-
vem coleta e análise quanti-qualitativa das águas do rio 
Apa, estudos dos aspectos relativos à biodiversidade 
e cuidados com a água, percepção das questões so-
cioculturais e paisagens naturais, além do projeto de 
Educação Ambiental Apa para Todos.

NERDS da Fronteira: 
Núcleo Educacional de Robótica 
e Desenvolvimento de Software da Fronteira
Fronteiras tecnológicas abrem novas 
perspectivas 

Outra iniciativa é o programa NERDS da Fron-
teira. O que um dia começou como uma terminolo-
gia, hoje se consolidou como uma marca do talento 
e de conquista educacional na região de Ponta Porã. 
Trata-se do termo NERDS - a sigla o Núcleo Educa-
cional de Robótica e Desenvolvimento de Software da 
Fronteira. O programa, sob a coordenação do pro-

Ponta Porá já é destaque 
nacional consolidado, com 
os trabalhos de ponta, em 

tecnologia na fronteira 
com o Paraguai
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fessor Amaury Antônio de Castro Ju-
nior, surgiu como fruto da integração 
das ações de extensão propostas por 
servidores e discentes do Câmpus de 
Ponta Porã.

As propostas vingaram. Criaram 
raízes e agora solidificam suas premis-
sas básicas no âmbito da educação. A 
despeito de muitas vezes terem cono-
tação depreciativa, os chamados “ner-
ds” possuem o estereótipo de pes-
soas que exercem intensas atividades 
intelectuais e nutrem grande fascínio 
por conhecimento e por tecnologia. 
Aproveitando-se deste estereótipo e 
da oferta de cursos na área das ciên-
cias exatas e tecnológicas em outras 
unidades da UFMS, frutos da expansão 
da oferta do ensino superior através 
do REUNI, esta proposta apresenta-
-se como uma alternativa na busca e 
preparação de talentos nestas áreas, 
contribuindo com a melhoria da for-
mação no estado de Mato Grosso do 
Sul.

Para 2016, a proposta pretende 
utilizar os recursos humanos e de in-
fraestrutura das unidades da UFMS 

para a organização e 
realização de olim-
píadas científicas, 
oficinas e cursos de 
introdução à pro-
gramação e robó-
tica e outros even-
tos e atividades que 
promovam o ensi-
no da matemática, 
da computação e da 
robótica, visando 
ao desenvolvimento 
do raciocínio lógico 
e outras habilidades 
e demais compe-
tências relacionadas.

O Programa NERDS da Frontei-
ra apresenta-se, hoje, como uma ação 
consolidada e com importância reco-
nhecida pela sociedade local. Entre os 
seus principais resultados, está o im-
pacto na motivação e no interesse de 
pais, professores e alunos das escolas 
de Ponta Porã e região por temas re-
lacionados com o uso das novas tec-
nologias na educação, em especial, a 
robótica pedagógica. Ponta Porã é, 

Aperfeiçoamento e dedicação 
são palavras de 

ordem que envolvem 
acadêmicos e professores
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hoje, reconhecida nacionalmente como uma das cida-
des com o maior número de participantes nas Olim-
píadas Brasileiras de Informática (OBI) e de Robótica 
(OBR)

Programa de Promoção dos Direitos Humanos 
da Pessoa Idosa 
Direitos, dignidade, cursos, atividades físicas e in-
telectuais: UFMS integra os idosos

Um conjunto de ações integradas visando não so-
mente o bem estar, a saúde, do idoso, mas principal-
mente a construção de instrumentos que resultem em 
mais dignidade, maior reconhecimento e inclusão so-
cial, já se tornou marca registrada no contexto exten-
sionista da Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul.

Coordenado pela professora Suzi Rosa Miziara 
Barbosa, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 
o Programa de Promoção dos Direitos Humanos da 
Pessoa Idosa consolida a cada temporada a amplitude 
e relevância de seus resultados e se configura como 
atividade essencial da instituição. E neste ano de 2016 
não poderia ser diferente. As expectativas para os dois 
próximos semestres, entre os participantes, discentes 
e docentes, são das mais otimistas.

Dezenas de idosos já se mobilizam pelo câmpus, 

juntamente com os jovens acadêmicos, para um rol de 
atividades multidisciplinares. São nove as ações estraté-
gicas e interdependentes constantes no quadro oferta-
do para a sociedade. Deste cronograma constam: Uni-
versidade Aberta à Pessoa Idosa; Inclusão Educacional 
da Pessoa Idosa; Ação Idoso-Cidadão; Empresa Sênior; 
Capacitação Multiprofissional em Gerontologia; Capa-
citação de Conselheiros de Direitos da Pessoa Idosa; 
Capacitação para Cuidadores da Pessoa Idosa; Meto-
dologia para Articulação da Rede de Promoção dos 
Direitos da Pessoa Idosa e Brasil Idoso: Espaço Nacio-
nal da Pessoa Idosa.

De alguns anos para cá, a UFMS 
vem se tornando a segunda casa dos 
idosos da comunidade. No Câmpus 

há uma série de atividades de 
inclusão em processo.
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Potencialização das Unidades de Recid Rede Estadual 
de Centros de Inclusão Digital

Inclusão digital não pode ser apenas uma formulação 
discursiva. É necessário que se parta para a prática. As ações 
empreendidas sob a coordenação do professor João Ono-
fre Pereira Pinto, da Faculdade de Engenharias, Arquitetura 
e Urbanismo e Geografia, visam, em 2016, uma iniciativa 
prática considerada essencial neste sentido. O programa 
“Potencialização das Unidades de Recid – Rede Estadual de 
Centros de Inclusão Digital” já representa um braço forte 

da UFMS no que concerne ao en-
volvimento das comunidades com 
a tecnologia de informática.

O programa providencia com-
putadores, servidor com link para 
internet, antenas GSAC e outros 
aparelhos eletrônicos, que se desti-
nam a subsidiar o desenvolvimento 
de atividades práticas dos cidadãos, 
desde o ano passado. Estas inicia-
tivas são consideradas referências 
nacionais pelo MEC e, assim como 
outros propostos pela UFMS, ob-
teve nota máxima na concorrência 
do edital Proext.

As práticas inclusivas do pro-
grama RECID, segundo o coordenador, abrangem dez co-
munidades sul-mato-grossenses, nos centros de inclusão di-
gital. Entre estas, destacam-se instalações em cinco aldeias 
indígenas (Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti e Bodoquena) 
e cinco outras em assentamentos rurais, que são conside-
radas comunidades carentes e isoladas (Anastácio, Guia Lo-
pes da Laguna, Nioaque, Sidrolândia e Bodoquena).

Em cada um desses grupos atuam professores, dis-
centes e técnicos administrativos da UFMS, numa integra-
ção multidisciplinar. Cada comunidade é equipada com um 
conjunto tecnológico completo para a prática da cidadania 
na era digital.

Crianças das comunidades 
participam de atividades 

inclusivas, com participação 
acadêmica.
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“Com o meu segundo 
ano no projeto se inician-
do, tenho cada vez mais a 
certeza de que este pro-
jeto de extensão faz mi-
nha graduação ficar cada 
vez mais importante. A 
graduação, por si só, já 
é uma grande coisa, mas 
minha atuação em um 
projeto desta magnitu-
de e importância na área 
torna tudo mais especial. 

Tratar com a deficiência visual, uma coisa fora da 
minha zona de conforto e de familiaridade, está 
cada vez mais empolgante e enriquecedor, como 
aluna e como pessoa.”

Mariany Morais 
Curso: Sistemas de Informação
Programa: Aplicativo educacional

Para falar sobre sua atuação nos programas e projetos 
desenvolvidos pela UFMS no âmbito do Proext, nada 
mais indicado do que aqueles universitários que 
vivenciam na prática toda a dimensão e os resultados 
do contato extensionista com a sociedade. É a hora e 
a vez do estudante:

“As famílias de crianças e adolescentes com condições 
crônicas de saúde e deficiência necessitam de cuidados e 
atenção diferenciada, devido ao grande desgaste, e pre-
cisam também de um acompanhamento e de interven-
ções conforme as suas necessidades. Este projeto, sem 
dúvida, faz parte da mudança na nossa formação como 
enfermeiro, tornando mais ampla a nossa visão e enri-
quecendo o conhecimento, contribuindo para a diminui-
ção da sobrecarga familiar. É através das vivências que as 
experiências vão sendo adquiridas, e é possível encorajar 
e fortalecer a tomada de decisão, por meio de encontros 
terapêuticos.” 

Jéssica Hipólito Castilhas
Curso: Enfermagem

Programa: Seguimento de famílias
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“Atuo como colaboradora do Programa Nerds da Fronteira 
desde 2011 e, desde então, tenho aprendido muito com o pro-
grama, tanto em minha vida acadêmica 
quanto em minha vida pessoal e pro-
fissional. Trabalhamos com alunos do 
primeiro ano do Ensino Fundamental 
até alunos do Ensino Médio das esco-
las públicas. Também participam alu-
nos de algumas escolas particulares do 
nosso município. Temos que acreditar 
em mudanças positivas para o mundo 
em que vivemos hoje. Se cada um de 
nós fizer a sua parte com a sociedade, 
com certeza, o futuro do nosso país 
será melhor, com pessoas melhores.”

“Em 2012 conheci o 
Projeto de Extensão Va-
lorização de Plantas Ali-
mentícias do Pantanal e 
Cerrado. Naquela épo-
ca, projeto de exten-
são e oficinas eram ter-
mos pouco conhecidos 
para muitos estudantes 
universitários do meu 
curso. Foi então que, a 
partir do meu envolvi-
mento no Projeto, pas-
sei a enxergar como o 
aluno pode contribuir com a sociedade, compar-
tilhando seu conhecimento com as experiências 
práticas da comunidade rural e sua influência nos 
jovens que estão caminhando para a Academia. 
A experiência me trouxe a descoberta de novos 
horizontes para a minha vida profissional.”

Cariolando da Silva Farias
Curso: Tecnólogo em Alimentos

Programa: Valorização de Plantas Ali-
mentícias do Pantanal e Cerrado

Adriely Afonso Bernal 
Curso: Sistemas de Informação
Programa: NERDS da fronteira
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“Acredito que participar deste projeto, como bolsista e membro 
integrante da comissão organizadora, será muito significativo para 
a minha formação em Pedagogia. Além de 
me integrar às ações acadêmicas, as expec-
tativas são por participar de debates e re-
flexões que permitam a compreensão das 
diferentes formas de desigualdade, bem 
como a respectiva preparação para abor-
dar, na condição de futura professora, as 
questões relativas às relações étnico-raciais 
no ambiente escolar. Assim, dentre outras 
possibilidades, a experiência será essencial 
para que eu possa exercer uma prática do-
cente que valorize e respeite a diversidade 
contemporânea.”

Aldenice Lourenço da Silva  
Curso: Pedagogia - CPNV

Programa: História e Cultura Afro-Brasileira

Keissy Carla 
Curso: Física

Programa: Alerta-Raios

“Como acadêmica de li-
cenciatura em Física, este 
projeto vem se tornando 
uma excelente oportuni-
dade para inserir-me em 
atividades de pesquisa. En-
tretanto, isso sem deixar 
de lado minha formação 
na área de ensino, tendo 
em vista que o projeto in-
tegra as duas áreas. Como 
o estado de Mato Grosso 

do Sul tem altíssimos índices de queda de raios, 
acredito que atuar em um projeto nesta área me 
propicia estar preparada para discutir este tema 
com meus alunos quando entrar em sala de aula. ”
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CONHEÇA A EQUIPE DA COORDENADORIA DE EXTENSÃO DA UFMS 

Com o intuito de promover maior facilidade 
no acesso de informações e no contato 
com a Coordenadoria de Extensão, esta 
edição especial de sua Sinapse traz uma 
breve apresentação da unidade e da equipe 
responsável pela gestão da política institucional 
de extensão universitária na UFMS.

Coordenadoria de Extensão 
(Cex/Preae)

Responsável pela coordenação, orientação, 
avaliação e gestão financeira das atividades 
de extensão da UFMS, como um todo, e res-
ponde diretamente pelo gerenciamento das 
ações aprovadas no âmbito do Edital Proext/
MEC. Equipe: João Batista de Santana (Chefe 
de Coordenadoria) e Odair Santo Gossler 
(Técnico em Assuntos Educacionais). Loca-
lização e contatos: sala 2 da Preae (Prédio 
das Pró-Reitorias/UFMS), cex.preae@ufms.
br, (67) 3345-7426.

Divisão de Orientação e Monitoramento da 
Extensão (Diom/Cex/Preae)

Responsável pelo cadastro, gerenciamento 
do processo avaliativo e divulgação das ações 
de extensão financiadas pela UFMS. Geren-
cia os Editais do Paext e do PBEXT, opera-
cionaliza a folha de pagamentos dos bolsistas 
de extensão e realiza anualmente o Encontro 
de Extensão. Equipe: Eduardo Ramirez Meza 
(Chefe de Divisão) e Evelyn de Oliveira Za-
nuncio (Assistente em Administração).  Lo-
calização e contatos: sala 6 da Preae, diom.
preae@ufms.br, (67) 3345-7238 e 3345-7938.

Divisão de Captação de Recursos e Fomento 
à Economia Solidária (Dics/Cex/Preae)

Responsável pelas parcerias interinstitucio-
nais e/ou de arrecadação, com vistas ao finan-
ciamento de ações de extensão da UFMS e 
de empreendimentos de economia solidária. 
Gerencia o Edital Ext e a Incubadora Tecno-
lógica de Cooperativas Populares da UFMS. 
Equipe: Manoel Antônio de Andrade Bar-
bosa (Chefe de Divisão), Dalva Mirian Cou-
ra Aveiro (Assistente Especial de Cultura) e 
Wellington Shinzato Hokama (Assistente em 
Administração).  Localização e contatos: sala 
4 da Preae, manoel.andrade@ufms.br, (67) 
3345-7244 e 3345-7235.

Da esquerda para a direita, Manoel, Odair, Evelyn, João, Mirian, Eduardo e Wellington
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AGENDÃO

Patrocínio a Eventos Culturais
O BNDES estará recebendo, até 27 de 
maio de 2016, inscrição de propostas de 
Patrocínio a Eventos Culturais a serem 
realizados de setembro de 2016 a feve-
reiro de 2017. Serão aceitas propostas 
nas áreas de Música (Festivais, feiras e 
espetáculos com ênfase em música ins-
trumental e clássica, que reúnam artistas 
e grupos diversos, prioritariamente bra-
sileiros) e de Literatura (Festivais, festas 
e feiras literárias que contribuam para o 
estímulo à leitura e para a divulgação da 
obra e da produção de diferentes auto-
res, prioritariamente brasileiros). Mais 
informações: http://www.bndes.gov.br/Si-
teBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/
Apoio_Financeiro/Patrocinio/Introdu-
cao/eventos_culturais2016.html

Fundo da ONU seleciona projetos pelo fim 
da violência contra mulheres

O Fundo Fiduciário das Nações Unidas 
de Apoio a Ações pelo Fim da Violência 
contra as Mulheres está com seleção de 
projetos aberta até 4 de maio de 2016. 
Poderão participar governos e organiza-
ções da sociedade civil. Será dada atenção 
especial a propostas de iniciativas volta-
das aos direitos das mulheres, fortaleci-
mento de liderança das mulheres e or-
ganizações de pequeno porte, entre elas 
as de juventude e aquelas em condições 
de atender mulheres e meninas em co-
munidades. O financiamento pode ser de 
50 mil dólares até 1 milhão de dólares 
por proposta, com prazo de execução 
de dois a três anos. A chamada completa 
para apresentação das propostas, crité-
rios, elegibilidades, requisitos e diretrizes 
de aplicação estão disponíveis em http://
grants.unwomen.org

Relatórios de Atividades 
Bolsistas de Extensão

Conforme comunicado pela Divisão 
Financeira/PRAD, o Ministério da Edu-
cação tem repassado os recursos fi-
nanceiros do orçamento da UFMS em 
uma única data de cada mês, mediante 
demonstrativos contábeis que preci-
sam ser tempestivamente apresenta-
dos.  Assim sendo, para que não ocor-
ram atrasos indesejados no depósito 
bancário das bolsas de extensão, é ne-
cessário que os relatórios mensais de 
atividades sejam entregues à Cex/Pre-
ae dentro do mês de vigência da bolsa, 
impreterivelmente, até o dia 20, devi-
damente preenchidos e assinados pelo 
bolsista e pelo coordenador da ação 
de extensão.


