
RESOLUÇÃO Nº 109-COEX/UFMS, DE 19 DE MAIO DE 2022.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE EXTENSÃO, CULTURA E

ESPORTE da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no
uso da atribuição que lhe confere o art. 1º, caput, inciso II do parágrafo
único, da Resolução nº 18, Coex/UFMS, de 5 de maio de 2021, e
considerando o contido no Processo nº 23104.014479/2022-
12, resolve, ad referendum:

 
Aprovar as Ações de Extensão da Agência de

Internacionalização e de Inovação - Aginova, abaixo listadas, na forma do
Anexo a esta Resolução.

- "Língua e Cultura Brasileiras para Estrangeiros", sob a
coordenação de Lucilene Machado Garcia Arf , (Protocolo
SigProj: JZB6N.180422); e
- "Noite Nacional da Poesia", sob a coordenação de Lucilene
Machado Garcia Arf  (Protocolo SigProj: B4DPP.190422).

 
 

JOÃO BATISTA DE SANTANA

Documento assinado eletronicamente por Joao Batista de
Santana, Tecnico em Audiovisual, em 19/05/2022, às
13:41, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 3284242 e o código CRC
B5C9E3BD.

CONSELHO DE EXTENSÃO, CULTURA E ESPORTE
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: (67) 3345-7041
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.000097/2022-10 SEI nº 3284242
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Informações da Submissão
Dados da Submissão

Título da Submissão Língua e cultura brasileiras para estrangeiros 
Coordenador Lucilene Machado Garcia Arf - 528.572.711-15
Protocolo JZB6N.180422
Situação Enquadrado
Data de Início de Execução -
Data de Encerramento Prevista -

Dados do edital para o qual você deseja submeter uma proposta
Nome EDITAL UFMS/PROECE N° 06/2022 - EXT 2022 - ACOES DE 

EXTENSÃO
Descrição Edital para seleção de ações de extensão sem fomento da UFMS 

em 2022.
Programa Extensão
Data de Abertura 12/01/2022 00:00
Data de Encerramento 30/12/2022 23:59

Dados do formulário
1. Título da Proposta

Língua e cultura brasileiras para estrangeiros 

2. Modalidade

Curso de Extensão

3. Área Temática de Extensão

Educação

4. Áreas de Conhecimento
Adicione pelo menos uma (e no máximo três) grandes áreas de conhecimento.

4.1.1. Grande área de conhecimento

Lingüística, Letras e Artes
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4.1.2. Área de conhecimento

Letras

4.1.3. Sub-área de conhecimento

Língua Portuguesa

4.1.4. Especialidade

5. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Apresentar sinteticamente a relação da proposta  com atividades de ensino de graduação e/ou 
pós-graduação e de pesquisa .  Informar qual será o espaço (sala, auditório, etc.)

ODS 4: Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todos.

ODS 10: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.

6. Unidade Executora
Selecione a unidade executora

SERIN/AGINOVA (lotação atual)

7. Início Previsto
O início previsto deve ser 15 dias ou mais após a data de submissão.
Os avaliadores e gestores podem rejeitar essa proposta, caso isso não seja cumprido.

01/06/2022

8. Duração
Duração em meses

5

9. Possui inovação tecnológica?

Não

10. Gera registro de propriedade intelectual?

Não

11. Prevê parceria com celebração de instrumento jurídico? (Contrato, Termo de 
Cooperação, Convênio, outros)

Não
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12. Prevê fomento externo ou arrecadação?

Não

13. Relação da proposta com as diretrizes da unidade e espaço físico envolvido
Apresentar sinteticamente a relação da proposta com diretrizes da unidade e informar espaço 
(sala, auditório, laboratório, etc.) que será utilizado

Português/espanhol/Inglês aos pares internacionais da UFMS são cursos elaborados pela 
SERIN/AGINOVA, serão ministrados por acadêmicos da UFMS com conhecimento em língua 
espanhola e língua inglesa e ofertados online pela Plataforma Google/MEET

14. Parcerias institucionais para o desenvolvimento da proposta

15. Resumo

Cursos de língua e cultura brasileira para os parceiros internacionais da UFMS. Constituem-se de 
cursos de curta duração com o intuito de serem oferecidos a nossos pares internacionais da 
América Latina e América do Norte, em modalidade virtual, como forma de aproximação 
cultural, além de valorização e disseminação da diversidade sul-mato-grossense, o que pode 
provocar o aumento da atratividade no âmbito de desenvolvimento de ações que fortaleçam a 
internacionalidade. Serão oferecidos em Português/espanhol/Inglês visto que serão ministrados 
por acadêmicos da UFMS com conhecimento em língua espanhola e língua inglesa.

16. Palavras-chave
Palavras-chave separadas por vírgula

Português para estrangeiro, literatura, cultura sul-mato-grossense.

17. Introdução

A partir de finais do Século XX, as conexões internacionais entre a educação superior e o mundo 
do trabalho encontram-se entre as questões chaves dos debates emergentes das principais 
universidades do mundo. Ao ver-se desafiada e principalmente por considerar a pertinência dos 
movimentos de intercâmbios de bens e serviços culturais, tecnológicos e novas práticas de 
trabalho que vem impactando o futuro do mercado trabalhista, a UFMS tem se movimentado 
para atender os preceitos do Plano de Internacionalização em consonância com a Política 
Institucional do Ensino de Graduação e pós-graduação e, sobretudo, as políticas linguísticas 
estipuladas. Em atendimento a esses indicativos que a instituição se propõe a alcançar, 
propomos com esse projeto oferecer a nossos pares falantes de língua espanhola e língua 
inglesa, cursos de curta duração que sejam capazes de disseminar a língua portuguesa, 
literaturas de língua portuguesa e cultura regional.

18. Justificativa

As políticas linguísticas (PL) figuram no nosso cotidiano com mais frequência do que podemos 
imaginar. Para Garcez e Schulz (2016), ao ouvir o termo “políticas linguísticas”, a maioria das 
pessoas pensaria em leis, documentos oficiais e portarias, que de fato existem e compõem 
nossa sociedade e suas instituições; no entanto, políticas linguísticas podem ser também 
compreendidas como escolhas, práticas e decisões que tomamos com relação a línguas e suas 
ações resultantes. Pensando nisso, é relevante considerar o oferecimento de cursos que além 
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de contribuir para responder a políticas linguísticas estabelecidas como metas pela UFMS, 
também se justificam por permitir aos alunos o aprimoramento docente na ministração de aulas 
para acadêmicos de outra cultura e falantes de outras línguas, usando esse espaço como 
interação e intersecção do conhecimento, além de possibilitar a significação e ressignificação 
de métodos, possibilidade de testar ferramentas de ensino de línguas, bem como desenvolver
ações que contribuirá para uma melhor capacitação e qualificação na formação acadêmica. O 
projeto também atende o Programa Idiomas Sem Fronteiras promovido pelo Ministério da 
educação/MEC e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
cujo principal objetivo é “promover ações em prol de uma política linguística para a 
internacionalização do Ensino Superior brasileiro, valorizando a formação especializada de 
professores de línguas estrangeiras”(ABREU-E-LIMA et al., 2016)
Outra justificativa é que o curso já foi oferecido com êxito, no ano de 2021, para parceiros de 
língua espanhola.

19. Objetivo geral

Promover ações em prol de uma política linguística para a internacionalização do Ensino
Superior da UFMS

20. Objetivos específicos

Valorizar e disseminar a diversidade cultural sul-mato-grossense
- Promover confiança mútua entre a UFMS e instituições parceiras
- Promover maior reciprocidade entre os acordos bilaterais e multilaterais
- Promover o ensino de português como língua adicional
- Oferecer oportunidades de trocas internacionais aos acadêmicos da UFMS.

21. Metodologia
Relação Ensino, Pesquisa e Extensão com Referências Bibliográficas

Cada acadêmico oferecerá 30h/a, na modalidade sincrônica, para alunos de Universidades
parceiras da UFMS que têm como língua oficial a língua espanhola e a língua inglesa. As aulas 
serão preparadas
antecipadamente e supervisionadas pela professora autora da proposta (Professora de
espanhol/Literatura/ Cultura também com formação em língua inglesa). Após isso, serão 
abertas as inscrições para alunos das
universidades estrangeiras por meio da Secretaria de Relações Internacionais, da qual a
propositora é chefe. A seleção dos alunos será feita pelas universidades parceiras.

22. Programação do Evento ou Conteúdo do Curso

Data Atividade/Descrição Carga Horária Total Link do Curriculo do Ministrante
18/05/2022 Preparação das aulas com os bolsistas 10 Professora responsável pelo curso

01/06/2022 Inicio das aulas 16 Alunos bolsistas

01/07/2022 Aulas mês de julho 16 Alunos bolsistas

01/08/2022 aulas mês de agosto 16 alunos bolsistas

01/09/2022 aulas mês de setembro 16 alunos bolsistas

03/10/2022 aulas mês de outubro 16 alunos bolsistas
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01/11/2022 aulas mês de outubro 16 Alunos bolsistas

23. Resultados esperados  
Com indicadores e meio e periodicidade de verificação

Espera-se com o oferecimento desses cursos promover a interação entre alunos da UFMS e
alunos de instituições estrangeiras e que a partir dessa aproximação outras ações possam
surgir criando uma intersecção do conhecimento e promovendo um currículo mais qualificado
para o acadêmico da UFMS. O projeto já aconteceu em 2021, com bons resultados de
modo que esperamos criar periodicidade.

24. Outros Anexos

24.1.1. Clique para enviar um arquivo.

25. Declaração de Interesse da Comunidade Externa

26. Espaço Físico
Informar qual será o espaço (sala, auditório, etc.)

Identificação da Sala e Periodicidade de Uso Sigla da Unidade Data inicial de Utilização Data final de Utilização
Os cursos serão oferecidos em plataforma Google Meet online 18/06/2022 01/06/2022

27. Equipamentos
Descrever o equipamento (microcomputador, notebook, datashow, etc.)

Descrição do Equipamento Sigla da Unidade Data inicial de Utilização Data final de Utilização
notebbok Aginova 01/06/2022 15/12/2023

28. Público Interno à UFMS

Dados Atendimento Eventual Atendimento continuado
Discentes de graduação 6 6

Discentes de pós-graduação 2 2

Servidores técnico-administrativos 2 2

Servidores docentes - -

Prestadores de serviços (terceirizados) - -

29. Público Externo à UFMS

Dados Atendimento Eventual Atendimento continuado
Estudantes do Ensino Fundamental/Médio - -

Discentes de graduação de outras IES 50 -
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Discentes de Educação Básica - -

Professores da Educação Básica - -

Profissionais da Educação - -

Outros (especificar no campo Justificativa e Relevância Social) 50 50

Equipe
Nome E-mail CPF/

Doc.Estrangeiro
Categoria Adicionado 

em
Confirmado 

em
Papel

Lucilene Machado 
Garcia Arf

lucilene.arf@ufms.br 52857271115 Docente 18/04/2022 
14:22

Coordenador

Pareceres

Comissão: Comissão Setorial de Extensão AGINOVA/RTR
Parecer: Aprovado
Data do parecer: 25/04/2022 15:42
Avaliado por: Edivaldo Jose de Araujo Filho (edivaldo.araujo@ufms.br)
Comentário: A Comissão de Extensão da PROECE manifesta-se favorável à aprovação, 
considerando que a mesma atende aos requisitos necessários à aprovação disposto no EDITAL 
Nº 6/2022 – PROECE/ UFMS – EXT/2022.

Comissão: Conselho de Unidade AGINOVA/RTR
Parecer: Aprovado
Data do parecer: 27/04/2022 15:04
Avaliado por: Liana Dessandre Duenha Garanhani (liana.duenha@ufms.br)
Comentário: A PROECE encaminha a proposta para aprovação do COEX/Conselho de Extensão, 
Cultura e Esporte, considerando que a mesma atende aos requisitos necessários ao disposto no 
Edital UFMS/PROCE nº6/2022 - EXT-2022. 
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Informações da Submissão
Dados da Submissão

Título da Submissão Noite Nacional da Poesia
Coordenador Lucilene Machado Garcia Arf - 528.572.711-15
Protocolo B4DPP.190422
Situação Enquadrado
Data de Início de Execução -
Data de Encerramento Prevista -

Dados do edital para o qual você deseja submeter uma proposta
Nome EDITAL UFMS/PROECE N° 06/2022 - EXT 2022 - ACOES DE 

EXTENSÃO
Descrição Edital para seleção de ações de extensão sem fomento da UFMS 

em 2022.
Programa Extensão
Data de Abertura 12/01/2022 00:00
Data de Encerramento 30/12/2022 23:59

Dados do formulário
1. Título da Proposta

Noite Nacional da Poesia

2. Modalidade

Evento

3. Submodalidade

Evento de extensão

4. Área Temática de Extensão

Cultura
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5. Áreas de Conhecimento
Adicione pelo menos uma (e no máximo três) grandes áreas de conhecimento.

5.1.1. Grande área de conhecimento

Lingüística, Letras e Artes

5.1.2. Área de conhecimento

Letras

5.1.3. Sub-área de conhecimento

Literatura Brasileira

5.1.4. Especialidade

6. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Apresentar sinteticamente a relação da proposta  com atividades de ensino de graduação e/ou 
pós-graduação e de pesquisa .  Informar qual será o espaço (sala, auditório, etc.)

ODS 4: Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todos.

ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 
proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e 
inclusivas em todos os níveis.

ODS 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.

7. Unidade Executora
Selecione a unidade executora

SERIN/AGINOVA (lotação atual)

8. Início Previsto
O início previsto deve ser 15 dias ou mais após a data de submissão.
Os avaliadores e gestores podem rejeitar essa proposta, caso isso não seja cumprido.

15/09/2022

9. Duração
Duração em meses

1

10. Possui inovação tecnológica?

Não
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11. Gera registro de propriedade intelectual?

Não

12. Prevê parceria com celebração de instrumento jurídico? (Contrato, Termo de 
Cooperação, Convênio, outros)

Não

13. Prevê fomento externo ou arrecadação?

Não

14. Relação da proposta com as diretrizes da unidade e espaço físico envolvido
Apresentar sinteticamente a relação da proposta com diretrizes da unidade e informar espaço 
(sala, auditório, laboratório, etc.) que será utilizado

Realização de evento literário no Teatro Glauce Rocha

15. Parcerias institucionais para o desenvolvimento da proposta

Instituição Forma de participação ou apoio
União Brasileira de Escritores/MS Condução e realização do evento

Secretaria de Cultura do Município de Campo Grande Condução e realização do evento

16. Resumo

Realização da 34ª Noite da Poesia, visando estimular o aprimoramento da produção literária  em 
Campo Grande- MS e no Brasil. A 34ª Noite compreende a produção de um concurso literário e 
premiação aos classificados. A premiação acontecerá dia 15 de setembro de 2022 em 
programação  organizada e divulgada pela Sectur e UBE-MS, com apoio da UFMS, e contará com 
a presença do escritor ALAN DIAS CASTRO. 

17. Palavras-chave
Palavras-chave separadas por vírgula

Literatura, poesia, concurso-literário

18. Introdução

A Noite da Poesia é um tradicional concurso literário anual, realizado pela Prefeitura Municipal 
de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo em conjunto com a 
União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul – UBE/MS, institucionalizada pelo Decreto 
Municipal nº 5.882, de 22/05/1989. 
O concurso vem sendo realizado há 33 (trinta e três) anos com o objetivo de estimular o 
aprimoramento da produção literária no segmento poesia e linguagem literária, por meio de 
incentivo das políticas públicas. Ao premiar talentos locais, regionais e nacionais, o Município de 
Campo Grande visa não apenas o estímulo dos   talentos dos escritores como também o 
intercâmbio entre artistas de várias localidades, estudantes, pessoas e de diversas faixas 
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etárias/gerações. Também dá destaque aos intérpretes da poesia.

19. Justificativa

O Concurso de Poemas abrange não só o público de Campo Grande e do Estado como de todo o 
território nacional. No concurso realizado em 2021, quando celebramos 33 anos seguidos do 
concurso, inscreveram-se 798 (setecentos e noventa e oito) poetas, incluindo Mato Grosso do 
Sul, e 762 cidades brasileiras oriundas de 22 estados da Federação e de mais 5 (cinco) países: 
Portugal, Moçambique, Reino Unido, Japão e Alemanha, o que demonstra a visibilidade do 
concurso promovido pela União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul e a SECTUR

20. Objetivo geral

Promover o encontro literário entre escritores, críticos literários, leitores, estudantes, intérpretes, 
dentro de um espaço que permite a efervescência  cultural

21. Objetivos específicos

- Estimular a escrita literária
- Promover  o autoconhecimento e a capacidade de reflexão e de expressão
- Promover a cultura, valorizando, fomentando e difundindo a produção literária sul-mato-
grossense.

22. Metodologia
Relação Ensino, Pesquisa e Extensão com Referências Bibliográficas

O concurso oferece metodologia simplificada, sendo que cada poeta concorre enviando apenas 
1 (um) poema inédito com no máximo 40 versos. Sua identificação é feita por pseudônimo e à 
parte envia a identificação propriamente dita. 
Três jurados escolhidos entre professores, poetas ou escritores de Campo Grande, examinarão 
os poemas recebidos e darão suas notas pelo seu mérito literário, conforme critérios 
estabelecidos no Regulamento escolhendo-se 10 classificados de Mato Grosso do Sul (Grupo I) 
e 10 classificados de outras localidades, (Grupo II), premiando-se em dinheiro os três primeiros 
colocados de ambos os grupos.  Serão emitidos Certificados de Participação a todos os 20 
classificados.
Este ano, já com a liberação dos locais e permissão das autoridades para os encontros 
presenciais, o concurso obedecerá ao rito como foi anteriormente à pandemia da Covid-19. A 
noite de premiação se dará com a presença do escritor ALAN DIAS CASTRO, no  no dia 15 de 
setembro.   

23. Programação do Evento ou Conteúdo do Curso

Data Atividade/Descrição Carga Horária Total Link do Curriculo do Ministrante
15/09/2022 Premiação dos vencedores e palestra 4 https://sextante.com.br/autores/allan-dias-castro/

24. Resultados esperados  
Com indicadores e meio e periodicidade de verificação
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Espera-se com esse encontro promover o estímulo à cultura de Campo Grande, como também 
em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Espera-se ainda que o evento desperte o interesse dos 
alunos da UFMS para a produção artística literária e prática da leitura. 

25. Outros Anexos

25.1.1. Clique para enviar um arquivo.

26. Declaração de Interesse da Comunidade Externa

27. Espaço Físico
Informar qual será o espaço (sala, auditório, etc.)

Identificação da Sala e Periodicidade de Uso Sigla da Unidade Data inicial de Utilização Data final de Utilização
Teatro Glauce Rocha UFMS/Campo Grande 15/09/2022 15/09/2022

28. Equipamentos
Descrever o equipamento (microcomputador, notebook, datashow, etc.)

Descrição do Equipamento Sigla da Unidade Data inicial de Utilização Data final de Utilização
microfones e equipamentos para o funcionamento do evento Glauce Rocha 15/09/2022 15/09/2022

29. Público Interno à UFMS

Dados Atendimento Eventual Atendimento continuado
Discentes de graduação 100 100

Discentes de pós-graduação 30 30

Servidores técnico-administrativos 10 10

Servidores docentes 15 15

Prestadores de serviços (terceirizados) - -

30. Público Externo à UFMS

Dados Atendimento Eventual Atendimento continuado
Estudantes do Ensino Fundamental/Médio 100 100

Discentes de graduação de outras IES 100 100

Discentes de Educação Básica 50 50

Professores da Educação Básica 30 30

Profissionais da Educação 100 100

Outros (especificar no campo Justificativa e Relevância Social) 100 100

Equipe
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Coordenador

Pareceres

Comissão: Comissão Setorial de Extensão AGINOVA/RTR
Parecer: Aprovado
Data do parecer: 25/04/2022 15:42
Avaliado por: Edivaldo Jose de Araujo Filho (edivaldo.araujo@ufms.br)
Comentário: A Comissão de Extensão da PROECE manifesta-se favorável à aprovação, 
considerando que a mesma atende aos requisitos necessários à aprovação disposto no EDITAL 
Nº 6/2022 – PROECE/ UFMS – EXT/2022.

Comissão: Conselho de Unidade AGINOVA/RTR
Parecer: Aprovado
Data do parecer: 27/04/2022 15:06
Avaliado por: Liana Dessandre Duenha Garanhani (liana.duenha@ufms.br)
Comentário: A PROECE encaminha a proposta para aprovação do COEX/Conselho de Extensão, 
Cultura e Esporte, considerando que a mesma atende aos requisitos necessários ao disposto no 
Edital UFMS/PROCE nº6/2022 - EXT-2022. 

Projeto AGINOVA - Noite Nacional da Poesia (3288299)         SEI 23104.014479/2022-12 / pg. 12Anexo 109 (3290805)         SEI 23104.000097/2022-10 / pg. 13

20/05/2022

N° 7799
Pg. 56


