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Apresentação 
A satisfação de saber que fizemos o possível para realizar um bom encontro de extensão 
universitária é gratificante. Importantes trabalhos, cada qual com sua especificidade, 
apresentados em forma de exposições orais, coloriram de maneira encantadora as matizes 
do 8º Encontro de Extensão Universitária e demonstraram como vêm se consolidando a 
Extensão na UFMS. Como preconizado na Constituição de 1988 em seu art. 207, e 
regulamentado pelo Plano Nacional de Educação (PNE) 2001-2010, pelas Normas 
Regulamentares das Ações de Extensão da UFMS (Resolução Coex nº 9/2013), pelo Plano de 
Desenvolvimento Institucional da UFMS e pelos documentos do Fórum de Pró-Reitores de 
Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX), as atividades de Extensão 
Universitária são, em nossa universidade, aportes decisivos à formação do estudante, seja 
pela ampliação do universo de referência que ensejam, seja pelo contato direto com as 
grandes questões contemporâneas. 
 
Os resultados apresentados oralmente no decorrer do ENEX e o seu registro aqui 
disponibilizado, de maneira escrita, para consulta pública, possibilitam enriquecimento da 
experiência docente, discente e técnico-administrativa em termos teóricos e metodológicos, 
ao mesmo tempo em que permitem a reafirmação e materialização dos compromissos éticos 
e solidários da Universidade Pública brasileira. 
 
É importante frisar que para nós, a visão do estudante como protagonista de sua formação 
técnica e cidadã deve ser estendida, na ação de Extensão Universitária, a todos envolvidos: 
alunos, professores, técnicos administrativos, pessoas das comunidades, estudantes de 
outras Universidades e do ensino básico. Dessa maneira, contribuímos para emergir um novo 
conceito de “sala de aula”, que não mais se limita ao espaço físico tradicional de ensino-
aprendizagem. “Sala de aula” são todos os espaços, dentro e fora da Universidade, em que 
se apreende e se (re)constrói o processo histórico-social em suas múltiplas determinações e 
facetas. Assim, o eixo pedagógico clássico “estudante – professor” é substituído pelo eixo 
“estudante – professor – comunidade”. O estudante, assim como a comunidade com a qual 
se desenvolve a ação de Extensão, deixa de ser um mero receptáculo de um conhecimento 
validado pelo professor para se tornar participante do processo de construção, 
ressignificação e aplicação do conhecimento cientifico. 
 
Dessa forma, o próprio aluno se torna também o tutor (aquele que apóia o crescimento 
possibilitado pelo conhecimento), o pedagogo (aquele que conduz, de mãos dadas, o 
processo de conhecimento) e o orientador (aquele que aponta a direção desse processo). 
Assim, no âmbito da relação entre Pesquisa e Ensino, a diretriz Indissocibialidade entre 
Ensino – Pesquisa – Extensão é vivenciada em toda sua intensidade, como pode ser 
verificado nos belíssimos trabalhos apresentados neste evento. Mas, antes de tudo, é 
necessário esclarecer que não é apenas sobre a sociedade que se almeja produzir impacto e 
transformação com a Extensão Universitária. A própria Universidade Pública, enquanto parte 
da sociedade, também deve também sofrer impacto, ser transformada. 
 
Destaca-se também a relevância das pessoas integrantes da equipe de execução e da equipe 
dos apresentadores de trabalhos, além daqueles que se dispuseram para compor as bancas 
avaliadoras, tornando-se todos, de fato, por seu indispensável apoio à realização do 8º ENEX, 
os divulgadores das atividades extensionistas executadas pela UFMS, o que acaba 
contagiando os colegas das suas unidades setoriais ao experimentarem o sucesso da 
realização desse evento. Neste sentido, neste ano de 2014, mais do que nunca, os anais 
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constituem-se em material de referência para entender o que é conceituado como extensão 
universitária, ver os diversos exemplos existentes na sua área e em outras áreas disciplinares 
de forma tal que a tarefa de oferecer atividades de extensão seja facilitada. As 
apresentações figuram momentos de reflexão e avaliação das produções nas mais diversas 
áreas trabalhadas na extensão universitária, por meio dos quais se solidifica o campo de 
troca de saberes onde cada um ouvindo o outro consiga visualizar a diversidade e riqueza da 
produção extensionista da UFMS. 
 
Agradecemos aos participantes e organizadores desse evento, que contribuíram arduamente 
em todas as etapas de sua construção, por meio da elaboração e submissão para avaliação 
dos seus trabalhos extensionistas e sua posterior exposição aos demais participantes, 
fortalecendo, desse modo, a construção de conhecimentos coletivos e redes de 
compartilhamento de experiências e informações no contexto universitário da UFMS. 
 
Após todas essas fases concluídas, chega o momento de divulgar e partilhar, para um olhar 
mais detalhado sobre os conteúdos abordados, tudo o que foi produzido e apresentado no 
8º ENEX da UFMS. O registro é fundamental para tal intento e, por isto, ainda que 
tardiamente, a UFMS envidou esforços para que, a partir desta 8ª edição, todos os Encontros 
de Extensão Universitária da UFMS contem com os Anais do evento, aqui na edição de 
número 01. 
 
Delicie-se e, caso você ainda não seja um extensionista, estimamos que os relatos de 
experiência aqui partilhados possam servir de importante estímulo para as suas próximas 
atividades acadêmicas e, por que não, inclusão de atividades extensionistas. Se você já é um 
extensionista, não temos dúvida de que os relatos apresentados apenas fortalecerão suas 
motivações pessoais, profissionais e políticas para o seu refazer extensionista. 
 
A todos, boa leitura! 
 
 

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

 
(Voltar ao Sumário) 
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Programação Geral 
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Horário Local Atividade 

9h-11h Hall do Complexo Multiuso 
Credenciamento de extensionistas de Campo 
Grande/MS 

13h-14h Restaurante Universitário 
Almoço (apenas para extensionistas dos câmpus 
do interior de MS) 

14h-14h50 Hall do Complexo Multiuso 
Credenciamento de extensionistas dos câmpus 
do interior de MS 

15h10-17h50 
Salas de aula do andar térreo do 
Complexo Multiuso 

Apresentação de trabalhos (comunicação oral) 

18h-19h Restaurante Universitário 
Jantar (apenas para extensionistas dos câmpus 
do interior de MS) 

19h-19h40 
Auditório 1 do Complexo 
Multiuso 

Apresentação cultural: Grupo vocal Maria 
Bonita (Coord. Ana Lúcia Gaborim) 

19h-19h40 
Auditório 2 do Complexo 
Multiuso 

Apresentação cultural: Unika Dança (Coord. 
Rosana Cintra) 

19h40-21h10 
Auditório 1 do Complexo 
Multiuso 

Palestra: “Gestão de projetos de extensão: uma 
ponte entre academia e políticas públicas”. 
Palestrante: Priscila Almeida Andrade (UnB) 

19h40-21h10 
Auditório 2 do Complexo 
Multiuso 

Palestra: “Divulgação e Popularização da Ciência 
no contexto da Extensão Universitária”. 
Palestrante: Mônica Costa de Oliveira Zacarias 
(FAPERN) 
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Horário Local Atividade 

9h-12h 
Salas de aula do andar térreo do 
Complexo Multiuso 

Apresentação de trabalhos (comunicação oral) 

12h30-13h50 Restaurante Universitário 
Almoço (apenas para extensionistas dos câmpus 
do interior de MS) 

14h-14h40 
Auditório 1 do Complexo 
Multiuso 

Apresentação cultural: Quarteto de Saxofones 
da UFMS (Coord. Jorge Augusto Geraldo) 

14h-14h40 
Auditório 2 do Complexo 
Multiuso 

Apresentação cultural: Duo de Violões Souza-
Machado (Coord. Marcelo Fernandes) 

15h 
Auditório 1 do Complexo 
Multiuso 

Entrega das Premiações e Encerramento 

 
(Voltar ao Sumário) 
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Organização e Premiação 
O 8º ENEX-UFMS consistiu na apresentação pública de resultados parciais ou finais de ações 
de extensão, institucionalmente aprovadas pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos 
Estudantis (PREAE/UFMS), desenvolvidas no ano de 2014. 
 
Foram objetivos do Encontro: 1. Proporcionar a troca de experiências entre os/as 
extensionistas da UFMS, por meio do relato das ações de extensão concluídas ou em 
andamento; 2. Registrar e divulgar as ações de extensão a fim de fortalecer e 
institucionalizar a memória da extensão na UFMS; e 3. Conceder o “Prêmio Discente 
Extensionista da UFMS – 2014” a discentes integrantes das equipes responsáveis pelas ações 
de extensão e que realizaram as melhores apresentações. 
 
Dando continuidade ao entendimento já consolidado e à prática anteriormente adotada, 
nesta edição do Encontro os trabalhos foram apresentados exclusivamente por discentes de 
graduação, seja na qualidade de bolsistas de extensão ou voluntários participantes das 
equipes responsáveis pela execução das ações de extensão, sendo a escolha um critério de 
cada coordenador(a), em consonância com os entendimentos internos de cada equipe. 
 
Os(as) coordenadores(as) das correspondentes ações de extensão são coautores(as) 
principais dos trabalhos, na condição de orientadores(as), assim como corresponsáveis pela 
apresentação, e tiveram seus nomes incluídos logo após o nome do(a) discente que realizou 
a apresentação. Cada ação de extensão ser inscreveu para apresentação de um único 
trabalho, independentemente do número de docentes, técnico-administrativos e discentes a 
ela vinculados, que poderiam ou não constar como coautores do trabalho inscrito, a critério 
da equipe e desde que respeitado o número máximo total de outros cinco coautores. 
 
O 8º ENEX-UFMS foi realizado nos dias 15 e 16 de outubro de 2014 em Campo Grande-MS e 
as apresentações foram realizadas mediante exposição oral do trabalho e contando com 
suporte de recurso visual previamente elaborado em PowerPoint. Cada apresentação teve 
duração máxima de 10 (dez) minutos, seguida de até 5 (cinco) minutos para debate, 
proporcionando a troca de experiências entre os extensionistas e o reconhecimento de 
novas demandas da sociedade. Após a avaliação da apresentação de cada discente, foi 
aberto o tempo de até 5 (cinco) minutos para que cada coordenador/a ou orientador/a da 
ação extensionista pudesse complementar informações consideradas importantes. 
 
Cada bloco de apresentações de trabalhos no 8º ENEX-UFMS foi acompanhado por Banca 
Examinadora composta por três integrantes convidados dentre docentes e técnicos 
administrativos diretamente envolvidos com a Extensão Universitária na UFMS. Não 
participaram da Banca Examinadora pessoas envolvidas na realização da ação avaliada. 
Todos os trabalhos apresentados receberam TRÊS NOTAS (de três avaliadores distintos) em 
cada um dos QUATRO QUESITOS avaliados: 
I – Natureza Acadêmica: a) Justificativa e objetivos claros e articulados entre si; b) Adequação da 
fundamentação teórica à área temática, e c) Coerência dos procedimentos metodológicos com os 
objetivos propostos. 
II – Relação com a Sociedade: a) Articulação com políticas públicas municipais, estaduais e/ou 
nacionais; b) Parcerias firmadas com instituições governamentais e da sociedade civil; c) Estímulo às 
práticas voltadas para a construção de uma sociedade plural e atenta à diversidade, e d) Ética da 
relação entre o saber acadêmico e o saber popular. 
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III – Formação Discente: a) Grau de articulação entre as diversas disciplinas de um ou de diversos 
cursos de graduação, e b) Contribuição para a formação acadêmica e cidadã dos discentes que 
participaram da ação como membros da equipe. 
IV – Apresentação do/a Discente: a) Coerência entre o Resumo submetido e a Apresentação realizada; 
b) Domínio do conteúdo, clareza e sequência lógica das ideias; c) Postura e recursos utilizados para a 
apresentação oral, e d) Competência nas respostas aos questionamentos formulados pela banca 
examinadora e pelo público. 

 
A média final da avaliação de cada trabalho apresentado foi apurada pela média aritmética 
das duas notas mais próximas atribuídas pelos membros da banca examinadora, sendo 
desconsiderada a nota divergente (a maior ou a menor). Em caso de equidistância, foram 
consideradas as duas maiores notas. Ao todo, 16 extensionistas foram premiados, sendo os 
quatro primeiros lugares na classificação geral e os três primeiros lugares em cada um dos 
quatro quesitos. Esses acadêmicos receberam certificados do “Prêmio Discente Extensionista 
da UFMS – 2014”, além de passagem aérea, smartphones, HD externo e cartões-presentes, 
conforme a classificação (confira abaixo). Os autores destes 16 trabalhos foram convidados 
e, aqueles que atenderam aos prazos estipulados pela Comissão Organizadora, tiveram 
artigo completo publicado nos presentes anais. 
 
PREMIADOS PELA MÉDIA GERAL 
• 1º lugar: HIGOR RUI COUTINHO (Ciência da Computação/CPPP). “NERDS da Fronteira - Núcleo de 

Educação, Recreação e Desenvolvimento Social da Fronteira”. Orientador: Amaury Antônio de 
Castro Junior – CPPP. Premiação adicional: uma passagem aérea nacional (ida e volta) para o 
discente e cessão de uso de um notebook institucional para o orientador. 

• 2º lugar: WILSLAYNNY DA SILVA DE AQUINO (Enfermagem/CCBS). “Extensão universitária no 
Programa Saúde na Escola (PSE)”. Orientadora: Soraya Solon – CCBS. Premiação adicional: um 
smartphone Samsung Galaxy S3 Mini 3G para a discente e cessão de uso de um notebook 
institucional para a orientadora. 

• 3º lugar: ISABELA PINA MEZA (Farmácia/CCBS). “Exercendo a cidadania através da promoção à 
saúde e qualidade de vida em uma comunidade isolada no Pantanal – MS”. Orientador: Wander 
Fernando de Oliveira Filiú – CCBS. Premiação adicional: um smpartphone Samsung Galaxy Young 
Duos TV para a discente e cessão de uso de um notebook institucional para o orientador. 

• 4º lugar: DAYANE LUCIA BAZAN (Engenharia de Produção/FAENG). “IV Fetec MS/ III Feteccms Jr./ I 
Expociência Centro-Oeste - Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul”. 
Orientador: Ivo Leite Filho – INQUI. Premiação adicional: um HD externo de 1TB para a discente e 
cessão de uso de um notebook institucional para o orientador. 

 
PREMIADOS PELA MÉDIA NO QUESITO I (Natureza Acadêmica) 
• 1º lugar: PATRÍCIA OLARTECHEA VERON (Ciência da Computação/CPPP). “RoboPorã”. Orientador: 

Amaury Antônio de Castro Junior – CPPP. Premiação adicional para a discente: um HD externo de 
1TB. 

• 2º lugar: FELIPE GARCIA VIEIRA (Música - Licenciatura/CCHS). “Camerata UFMS – Cordas”. 
Orientadora: Ana Lúcia Iara Gaborim Moreira – CCHS. Premiação adicional para o discente: um 
Cartão-Presente no valor de R$ 80,00. 

• 3º lugar: VIVIAN AYUMI FUJIZAWA NACAGAVA (Ciências Biológicas - Bacharelado/CCBS). “O 
cotidiano das formigas no Pantanal em quatro atos: morar, cuidar, explorar, comer”. Orientador: 
Paulo Robson de Souza – CCBS. Premiação adicional para a discente: um Cartão-Presente no valor 
de R$ 40,00. 

 
PREMIADOS PELA MÉDIA NO QUESITO II (Relação com a Sociedade) 
• 1º lugar: CARIOLANDO DA SILVA FARIAS (Alimentos - Tecnológico/CCBS). “Valorização de Plantas 

Alimentícias do Pantanal e Cerrado”. Orientadora: Priscila Aiko Hiane – CCBS. Premiação adicional 
para o discente: um HD externo de 1TB. 
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• 2º lugar: TIAGO SANTOS ARRUDA (Matemática - Licenciatura/CPTL). “PET Conexões Matemática na 
Escola”. Orientadora: Eugenia Brunilda Opazo Uribe – CPTL. Premiação adicional para o discente: 
um Cartão-Presente no valor de R$ 80,00. 

• 3º lugar: ALGACIR VASQUES GONÇALVES (Farmácia/CCBS). “O teatro no projeto interministerial 
Saúde e Prevenção nas Escolas”. Orientadora: Soraya Solon – CCBS. Premiação adicional para o 
discente: um Cartão-Presente no valor de R$ 40,00. 

 
PREMIADOS PELA MÉDIA NO QUESITO III (Formação Discente) 
• 1º lugar: FERNANDA BATTISTOTTI BARBOSA (Medicina Veterinária/FAMEZ). “Projeto LeishNão: 

educação sanitária como ferramenta de controle e prevenção da leishmaniose em Campo Grande-
MS”. Orientadora: Juliana Arena Galhardo – FAMEZ. Premiação adicional para a discente: um HD 
externo de 1TB. 

• 2º lugar: FLÁVIO ARCE SILVA (Psicologia/CCHS). “Hanseníase, reabilitação e qualidade de vida sob a 
perspectiva da inclusão”. Orientadora: Rosely dos Santos Madruga – PREAE. Premiação adicional 
para o discente: um Cartão-Presente no valor de R$ 80,00. 

• 3º lugar: KATTLEN PEREIRA GUIMARÃES (Engenharia Civil/FAENG). “OFICIÊNCIA.OFICITEC-
atividades experimentais e divulgação científica de Ciências, Engenharias e Tecnologias para 
estudantes e professores da Educação Básica”. Orientador: Andrés Batista Cheung – FAENG. 
Premiação adicional para a discente: um Cartão-Presente no valor de R$ 40,00. 

 
PREMIADOS PELA MÉDIA NO QUESITO IV (Apresentação do/a Discente) 
• 1º lugar: JOÃO VITOR FERNANDES ANUNCIAÇÃO (História/CPCX). “Reencontrando o Memorial das 

Monções”. Orientador: Marcos Lourenço de Amorim – CPCX. Premiação adicional para a discente: 
um HD externo de 1TB. 

• 2º lugar: LETÍCIA GABRIELLY MEDEIROS PEREIRA (Enfermagem/CCBS). “Liga Acadêmica de Doenças 
Infecto Parasitárias em Enfermagem I”. Orientadora: Margarete Knoch Mendonca – CCBS. 
Premiação adicional para a discente: um Cartão-Presente no valor de R$ 80,00. 
3º lugar: DIEGO RODRIGUES VELOZO (Engenharia Florestal/CPCS). “Tratamento de madeira na 
propriedade rural”. Orientadora: Déborah Nava Soratto – CPCS. Premiação adicional para o 
discente: um Cartão-Presente no valor de R$ 40,00. 

 
A organização e realização do evento também foram avaliadas pelos participantes. O 
percentual de respostas “satisfeito” e “muito satisfeito” ficou acima de 75% em todos os 
itens analisados, com destaque para alimentação, qualidade das apresentações realizadas, 
materiais distribuídos e interação entre os participantes. Estes destaques, especialmente 
com relação à qualidade das apresentações e interação entre os participantes, são bastante 
significativos, pois se encontram no cerne dos objetivos do encontro, além de coadunarem 
com a média geral do conjunto das avaliações realizadas pelas bancas examinadoras. 
 
A busca pela excelência tem sido a tônica da Preae e, obviamente, depende tanto da 
administração central quanto, principalmente, da qualificação das ações extensionistas. A 
UFMS tem dado passos largos na aproximação com a comunidade externa. Nossa 
expectativa é que todas as nossas ações extensionistas evoluam na sua relação ética com os 
saberes populares. Os investimentos e o gerenciamento institucionais têm evoluído neste 
sentido e a comunidade universitária tem respondido à altura aos desafios colocados. 
 
 

Eduardo Ramirez Meza 
Chefe da Divisão de Orientação e Monitoramento da Extensão/CEX/PREAE 

Presidente da Comissão Organizadora do 8º ENEX/UFMS 

 
(Voltar ao Sumário) 
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A Imagem Social da Ciência 
 

Autora: Mônica Costa de Oliveira Zacarias (1) 
 
(1) Assessora de Comunicação da Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte 
(Fapern). 

 

Introdução 
Poderia argumentar sobre o porquê se deve disseminar os conhecimentos gerados pela 
ciência, lembrando uma frase ouvida em uma das tantas palestras e conferências que assisti 
sobre o tema. Em um curso, oferecido aos jornalistas em Natal/RN, o professor Antônio 
Pavão afirmou que o Brasil foi descoberto por causa da Química, não sem antes apresentar 
como credencial ser professor do Departamento de Química da Universidade Federal de 
Pernambuco. Todos riram e ele explicou que na época das Grandes Navegações, um dos 
problemas que afetavam negativamente e de maneira profunda a economia e, de certa 
forma, aumentava tanto o custo das viagens marítimas, mas também reduzia a capacidade 
de alimentação sadia nos continentes, era a alta deterioração dos alimentos. “As especiarias, 
como nós aprendemos na escola, que eram a grande motivação das tentativas de se chegar à 
Índia”, revelava o professor, “nada mais eram do que conservantes naturais e que iriam 
manter por mais tempo as propriedades dos alimentos. Assim, a pimenta, o cominho e 
outros temperos, usados hoje nas cozinhas domésticas e de restaurantes para realçar os 
sabores, tiveram papel preponderante para estarmos aqui contando essa história.” O relato 
que o leitor acaba de ler procura demonstrar a imensa capilaridade que a divulgação 
cientifica pode apresentar. Por qualquer ângulo que o pesquisador observe a realidade, ele 
poderá puxar um fio e por este conduzir a sociedade para a observação de um ponto ainda 
não visto da realidade. 
 
Aqui não se pretende, isso é importante lembrar, propor que a ciência seja sinônimo de 
verdade. Ao se propor a disseminação do conhecimento produzido pelo método científico 
tem-se por base o entendimento de que o papel social da ciência pode configurar-se como 
ação política, na defesa da vida; no saber que as conquistas sociais e tecnológicas devem ser 
consideradas como patrimônio da humanidade, devendo ser apropriadas pelos - e 
distribuídas para os - vários segmentos da população e não apenas entre os que são 
economicamente capazes de adquiri-los. 
 

Ciência e Imprensa: convergências possíveis 
A ciência desempenha papel preponderante sobre a organização da sociedade 
contemporânea, de modo que significativos comportamentos sociais e modos de vida são 
socialmente aprovados ou reprovados de acordo com a chancela positiva ou negativa 
oriundas dessa área de atuação. Não há, numa visão panorâmica sobre o tempo presente, 
temas ligados à sociedade ou à natureza que estejam de fora da investigação científica. Ao 
mesmo tempo, percebe-se que há uma exacerbação na proliferação e disseminação de 
informações, assim como também um altíssimo uso dos meios de comunicação. 
 
A imprensa, constituída por todos os veículos de comunicação cujo conteúdo é formado por 
produções jornalísticas, desempenha papel preponderante sobre os temas que a sociedade 
discute e se apropria. O entendimento do modo como essa instituição social hierarquiza os 
temas, entre os quais, a ciência, e define as fontes de suas publicações, pode ser um modo 
de compreensão de como funcionam os mecanismos de reprodução do poder. 
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Pesquisas indicam que há grande interesse da população por pautas sobre ciência, mesmo 
entre aquelas pessoas que afirmam não entender muito bem o assunto. Considerando-se 
que o tema que desperta maior interesse é ciência e saúde, pode-se elencar entre os fatores 
que justifiquem o interesse o aumento da expectativa de vida das pessoas, a medicalização 
de processos antes considerados naturais e irreversíveis e o contínuo progresso da ciência 
médica. Informática e computação, agricultura, engenharias e ciências biológicas são os 
respectivos assuntos mais procurados nas pautas de ciência. Há alguma correspondência 
entre o interesse medido na pesquisa e o conteúdo publicado? 
 
Assim, entende-se que é relevante a compreensão de como a imprensa repercute a imagem 
social da ciência. Se, do mesmo modo que nas demais instâncias humanas, como uma 
construção social, sujeita a equívocos e pressionada por interesses conflitantes; ou, ao 
contrário, se apresenta a ciência como uma entidade acima da imperfeita humanidade, onde 
as certezas são absolutas e livre das lutas por espaço e poder disputadas não apenas 
externamente, mas também por seus próprios membros. Na análise sobre o conteúdo 
publicado sobre conquistas científicas, cabe a reflexão se há referência ao fato de os 
resultados e as verdades serem não apenas provisórios, mas historicamente condicionados e 
culturalmente determinados. Constitui-se ainda como elemento coadjuvante na construção 
da imagem social da ciência o cerne de um antigo dilema das ciências. Tal dilema firma-se 
sobre a existência ou não de uma prevalência das ciências da natureza sobre as ciências 
sociais; e sobre a necessidade ou possibilidade de separar-se o homem da natureza. 
 
A distinção social alcançada pelo saber cientifico, sob o qual devem abrigar-se as demais 
instâncias da vida, pode ser verificada em todas as esferas sociais. A categorização que toma 
como verdade única, ou ao menos mais fiável, o modelo racional científico modelou também 
toda a organização social contemporânea, de modo que o real só pode ser explicado a partir 
dos termos que a ciência propõe. Até mesmo temas que pareceriam ser absolutos e estar à 
margem das definições científicas carecem destas. O início e o fim da vida humana, por 
exemplo, são definições legais, cujo lastro, via de regra, tem por base protocolos científicos. 
 
O processo que resultou no alargamento da importância não só da ciência, mas da sua face 
mais prática – a tecnologia em termos mundiais e nacionais, teve início no período entre 
guerras e ápice após a segunda guerra mundial – também conhecida como uma guerra 
cientificamente organizada –, nos países desenvolvidos, especialmente Alemanha, Japão, 
Estados Unidos e os países que integravam a União Soviética. Pode-se afirmar que foi o 
investimento na pesquisa científica e tecnológica e em pesquisa e desenvolvimento (P&D), 
juntamente com outros fatores, a alavanca central para estes países terem se tornado 
potências mundiais no Século XX. Para MOTOYAMA (2002, 657), nações hegemônicas no 
século anterior, como Grã-Bretanha e França, perderam seus postos por “terem 
menosprezado a C&T, em favor de expedientes financeiros e administrativos.” 
 
Do espraiamento da ciência sobre a sociedade resultou uma radical transformação na vida 
das pessoas, no planeta e até no entorno deste. Acaso fosse possível, e um humano adulto, 
morador de uma grande cidade, na passagem do Século XIX para o XX, avançasse 100 anos, 
ele teria condições bastante precárias de sobrevivência, pois nunca o mundo mudou tanto 
em tão pouco tempo. Ocorreram mudanças estruturais na forma de viver, tanto no aspecto 
biológico, quanto cultural, tendo sido as descobertas, invenções e desenvolvimentos da 
ciência os grandes vetores de tais transformações. Biotecnologia, engenharia genética, 
clonagem, fibra ótica, internet, viagem espacial, avião são palavras que designam processos 



 

Anais do Encontro de Extensão Universitária da UFMS - ENEX - ISSN 2359-4888 
Edição 01 (2014) - p. 21 

ou produtos criados depois que o Século XIX já tinha acabado. É certo, entretanto, que nem 
todos os resultantes do desenvolvimento cientifico-tecnológico estão disponíveis a todas as 
pessoas em todas as partes do planeta. 
 

A ciência no Brasil  
No Brasil, uma lacuna histórica nos separou da modernidade que se desenvolveu na Europa. 
Diferentemente dos países da América colonizados pela Espanha, no Brasil, devido à 
colonização aqui empreendida, somente no Século XIX, com a chegada da família real 
portuguesa, vieram a ser implantadas escolas de nível superior e foi permitida a impressão 
de livros e periódicos. Além das proibições à instalação de tipografias e manufaturas, era 
também proibida no Brasil colonial a leitura de livros de cientistas como Copérnico, Galileu e 
Descartes. Mesmo no Século XX, até a primeira metade, ocorreram conflitos de grande 
impacto social, gerados por atitudes fundamentadas em preceitos científicos. São fatos 
característicos desse período a revolta da vacina e a formulação das teorias racistas que 
atribuíam à miscigenação étnica na formação do povo brasileiro como a causa predominante 
das precárias condições econômicas e sociais vividas pela maioria da população do Brasil e 
do atraso deste em relações às nações desenvolvidas. 
 
A falta de lastro social para que a ciência pudesse ser incorporada positivamente à 
organização na sociedade brasileira gerou a necessidade de criação de um ente que pudesse 
dar as diretrizes e financiar a ciência. Sendo assim, a criação do Conselho Nacional de 
Pesquisa, atual Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em 
1951, com a missão de “promover e estimular a investigação científica e tecnológica em 
todos os domínios do conhecimento (...) tendo em vista o bem-estar humano e os reclamos 
da cultura, da economia e da segurança nacional” (MOTOYAMA, 2002, 663), configurou-se 
como o marco fundador do que viria a ser denominado como política pública para a ciência. 
Porém somente 34 anos depois foi criado o Ministério da Ciência e Tecnologia, que viria a ser 
extinto e transformado em Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência da República, 
em 1991, tornando a ser Ministério em 1992. 
 
Com a institucionalização da gestão da pesquisa científica brasileira, iniciada com o CNPq e 
continuada pelos órgãos posteriormente criados, ocorreu uma ampliação da base científica 
brasileira. Atualmente, os recursos humanos que formam o Brasil estão na ordem de 1,4 
doutores por grupo de 1.000 habitantes; nos Estados Unidos essa proporção é de 8,4 por 
1.000; e na Alemanha, de 15,4 por 1.000. 
 
Na produção de artigos científicos de 2001 para 2011, o Brasil passou do 17º para o 13º 
lugar, embora tenha caído no fator de impacto do 31º para o 40º lugar. Em 2011 foram 
produzidos quase 50 mil artigos científicos por pesquisadores cujas bases de pesquisas são 
localizadas no Brasil. Esse número é praticamente 3,5 vezes superior ao de 2001, o que 
representa um crescimento maior do que o verificado em países como México, Estados 
Unidos e Alemanha. Os dados são do Ministério do Planejamento e da Fapesp. 
 
No Rio Grande do Norte, a exemplo da maioria das demais unidades da Federação, e por 
estímulo do governo federal, em 2003, foi criada a Fundação de Apoio à Pesquisa, cujo 
objetivo é gerir os recursos federais e garantir recursos locais nas contrapartidas para os 
projetos de pesquisa fomentados. A primeira tentativa de criação do que depois viria a ser a 
Fapern foi esboçada no início da década de 1990, por um grupo de pesquisadores, 
notadamente ligados à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Na época, foram 
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criados o Fundo Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e o Conselho Estadual 
de Ciência e Tecnologia. 
 
A criação da Fapern e, mais amplamente, o que o governo chamou de estruturação do 
sistema de C&T do Estado, são justificados pelo princípio de que a geração de conhecimento 
e a difusão das tecnologias e processos inovadores estão a serviço de um projeto 
humanístico, onde o objetivo maior é o bem estar da sociedade. O caráter da ciência como 
indutora de desenvolvimento econômico e social sobre as atividades econômicas do Rio 
Grande do Norte, o aumento da produtividade, a agregação de valor aos produtos oriundos 
do estado ou até mesmo a garantia da permanência das cadeias produtivas no mercado local 
e principalmente no mercado global são também elencados como justificativas. 
 
Reconhece-se que há um alto impacto do conhecimento produzido – e mais especialmente o 
modo como esse conhecimento é difundido socialmente – pela atividade científica sobre a 
vida das pessoas. Pode-se perceber o crescimento exponencial do universo ligado às 
atividades relacionadas com C&T no estado do Rio Grande do Norte nos últimos 12 anos, ou 
seja, é um universo está em plena expansão. Em termos de instituição de ensino superior – 
que, por razões históricas tem sido ambiente para o desenvolvimento de pesquisa científica, 
dobrou-se o número de universidades federais, passando de uma para duas; a ampliação dos 
institutos federais de educação, ciência e tecnologia foi ainda maior. Anteriormente 
denominado Centro Federal de Educação Tecnológica, cujo propósito era exclusivamente 
fornecer educação profissionalizante em nível médio, em 2008 o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte foi equiparado às universidades 
federais, passando a oferecer, também, a educação superior. Às duas unidades de ensino, 
localizadas em Natal e Mossoró e que foram transformadas em câmpus, foram acrescidos 
mais 16, localizados em praticamente todas as regiões do Estado. Na Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte foram criados institutos direcionados às pesquisas nas áreas de 
maior projeção, como o Instituto do Cérebro, Instituto Internacional de Física, Instituto de 
Medicina Tropical, Instituto Metrópole Digital, entre outras estruturas. 
 
Toda essa estrutura posta à disposição da produção de conhecimento e os atores sociais que 
fazem essa roda engrenar se utilizam dos mecanismos disponíveis para justificar o seu estar 
no mundo. O que eles têm a oferecer pode já não ser o esperado ou mesmo desejado. “O 
‘progresso’, que já foi a mais extrema manifestação de otimismo radical, promessa de 
felicidade universalmente compartilhada e duradoura, deslocou-se para o polo de previsão 
exatamente oposto, não-tópico e fatalista.” (BAUMAN, 2007, 91) 
 
Não imunes aos efeitos da era midiática, quando uma espécie de acordo tácito da própria 
sociedade define que para existir é necessário aparecer nos meios de comunicação, mas 
refratários à possibilidade de ter minimizados os resultados de seu trabalho, as fontes em 
C&T sabem que necessitam dos meios de comunicação e por isso até aceitam a ideia de ser 
pauta para matérias jornalísticas, mas não sem reservas; ao mesmo tempo, sentem-se 
também ameaçadas pela possibilidade de ter deturpadas as suas afirmações pelo 
desconhecimento do jornalista que venha a lhe entrevistar. O problema pode estar calcado 
no fato da imprensa, como de resto, as instituições sociais, buscar um ponto de referência, 
uma pauta em que se firme e a ciência, por sua tradição metodológica, oferecer verdades 
provisórias, conhecimento que traz em si o germe de sua superação. 
 
Acredita-se que as reflexões aqui propostas poderão contribuir para o desenvolvimento de 
alternativas de utilização dos meios de comunicação pelos agentes sociais que atuam no 
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campo científico, no sentido da promoção do desenvolvimento econômico e social, 
compreendendo-se como funcionam os mecanismos de reprodução do poder, que 
cimentam a sociedade. Poderá contribuir ainda para fornecer aos próprios veículos de 
comunicação os instrumentos necessários à revisão de procedimentos presentes em seu 
exercício diário e que podem incidir negativamente sobre os objetivos a que se propõem. 
 

Problematização teórica 
A análise da imagem social da Ciência pode ser compreendida, por exemplo, a partir da 
investigação de como é disseminada através dos meios de comunicação. Para analisar-se tal 
objeto faz-se necessário um conjunto de reflexões acerca da relação da imprensa com a 
ciência. “O pensamento não é a reprodução intelectual do que já existe. Desde que não se 
interrompa, o pensamento tem um apoio seguro na possibilidade. Seu aspecto insaciável, 
sua aversão a ser rápido e facilmente satisfeito recusam a sabedoria tola da resignação.” 
(BAUMAN, 2007, p. 180). O processo de análise do objeto científico requer a utilização de 
instrumentos teóricos que deem suporte à sua compreensão. Assim, confrontar a realidade 
empírica utilizando os instrumentos teóricos fornecidos por autores cuja produção já foi 
historicamente verificada e absorvida pela ciência não significa reproduzir o já feito. A 
realização na análise do mundo social a partir de concepções teóricas estabelecidas é traçar 
uma rota valendo-se de um mapa, que como qualquer mapa não contém em si todos os 
detalhes do que representa. É um guia que orienta, mas não exclui outras possibilidades de 
trajeto. Apoiar-se criticamente nas tradições teóricas  
 

“consiste em afirmar, ao mesmo tempo, a continuidade e a ruptura, a conservação e a 
superação [...] sem temer a acusação de seguidismo ou ecletismo, para ir além dos 
antecessores, ultrapassados assim por uma utilização nova dos instrumentos para cuja 
produção eles contribuíram.” (BOURDIEU, 2000, p. 63) 

 
A experiência da observação e caracterização de um certo aspecto da vida social não 
pressupõe a dissecação de camadas superpostas em inúmeras interações sócio-históricas e, 
ao final, a descoberta de um núcleo fundamental gerador. Apoiados em Bourdieu (2000), 
acredita-se que a experiência do entendimento deve ter como perspectiva que os vários 
elementos não se superpõem, mas se entrecruzam em várias direções transversais, 
horizontais e também verticais, de modo que, embora reconhecendo a força da produção 
simbólica na determinação das estruturas sociais, não se elimine o fator puramente 
econômico como força de determinação. A ideia do núcleo fundamental gerador, ainda que 
mais confortável, descarta a possibilidade de interações que incidem, necessariamente, na 
questão das escolhas e decisões dos agentes envolvidos. Quando se abandona a ideia do 
núcleo fundamental ou o pecado original, fica como instrumental para a compreensão de 
determinado campo, seguindo a trilha aberta por Bourdieu (2000), a apreensão daquilo que 
faz com que as pessoas ajam dentro do jogo e assumam como verdadeiras as suas crenças. 
Em outras palavras, supera-se a dicotomia bem/mal, dominante/dominado, 
escolha/manipulação e passa-se à compreensão do sujeito atravessado por contradições, 
por hesitações, por desistências, que é o ser humano. Trazer ao debate a ideia de escolha 
implica retomar o pensamento de BAUMAN com a categoria de homo eligens. “Não há risco 
sem pelo menos um resquício de medo de um dano ou perda, mas sem risco também não há 
chance de ganho ou triunfo.” (BAUMAN, 2007, p. 102) 
 
À crítica acerca da invasão por parte de determinados campos da ciência sobre o objeto que 
seria do campo da outra ciência, pode-se propor, assim como SANTOS, que um dos fatores 
para a crise do paradigma dominante nas ciências é justamente o que ele chama de 
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aprisionamento do objeto, impedindo-o de interagir com outros campos. Em determinadas 
situações, o esclarecimento de alguns aspectos de um problema somente é possível através 
da utilização de método desenvolvido por diferentes campos de conhecimento. “Os fatos 
observados tem vindo a escapar ao regime de isolamento prisional a que a ciência os sujeita. 
Os objetos têm fronteiras cada vez menos definidas; são constituídos por anéis que se 
entrecruzam em teias complexas com os dos restantes objetos, a tal ponto que os objetos 
em si são menos reais que as relações entre eles” (SANTOS, 2003, p. 56) 
 
A filosofia, a ciência, a arte e a religião são modos que as sociedades utilizam para explicar e 
interpretar a vida, seja pela natureza, seja pela cultura. Em cada uma dessas instâncias, um 
conjunto de saberes justifica, argumenta e/ou refuta os processos que identificam ou 
excluem os indivíduos ou grupos sociais. “O modelo de racionalidade que preside à ciência 
moderna constituiu-se a partir da revolução científica no Século XVI e foi desenvolvido nos 
séculos seguintes”, (SANTOS, 2003, p. 20). Numa ressignificação dos ideais positivistas para o 
tempo presente, não são triviais os objetivos a que a ciência se propõe 
contemporaneamente, e por estes é possível avaliar a importância de se entender como essa 
área de atuação aparece para a sociedade: “acabar com a fome, a pobreza e as 
desigualdades econômicas e, ao mesmo tempo, solucionar problemas relativos às alterações 
climáticas e deterioração ambiental.” (MOTOYAMA, 2002, p. 700). 
 
Aplicado à realidade social, entretanto, o modelo acima referido não se sustenta. Ao 
contrário de traduzir-se necessariamente em redução ou eliminação de desigualdades sociais 
entre grupos, classes, coletividades ou povos, como afirma IANNI (2000, p. 195), “em geral”, 
a ciência e a técnica, “preservam, recriam ou aprofundam as desigualdades.”, ou seja, “as 
maravilhas da ciência e da técnica não se traduzem em diretrizes ou realizações destinadas a 
reduzir ou eliminar desigualdades sociais, econômicas, políticas estruturais.” (IANNI, 2000, p. 
196). BAUMAN (2007, p. 38), aliás, sustenta que não há como, nos moldes atuais, estender a 
todos o modo de vida que tem os países mais ricos. “Quanto melhor a qualidade de vida, 
maior a ‘pegada ecológica’ deixada por uma cidade no planeta que compartilhamos.” 
 
O contexto das grandes e profundas mudanças verificadas no último século, inclusive nos 
paradigmas científicos, afetam os modos de relacionar-se entre ciência e imprensa. Os 
próprios meios de comunicação são fator de alto impacto no processo também identificado 
como globalização. A esse período/processo, BAUMAN (2007, p. 7) classificou como 
“sociedade líquido-moderna”, cujas “condições sob as quais agem seus membros” 
caracterizam-se por mudarem “num tempo mais curto do aquele necessário para a 
consolidação, em hábitos e rotinas, das formas de agir.” Sem negar os fatos que expressam 
as realidades locais, nacionais, regionais ou multinacionais, IANNI (2000, p. 47) propõe que o 
dilema (da ciência) reside na constatação ou não de “ruptura histórica em grandes 
proporções, em âmbito global, assinalando o declínio do Estado-Nação e a emergência de 
novos e poderosos centros mundiais de poder, soberania e hegemonia.” Ao fenômeno da 
globalização, que disseminou o modo de vida, inclusive as conquistas científicas, em 
praticamente todo o planeta, BAUMAN (2007, p. 188) definiu como “o enfraquecimento, 
genuíno ou putativo, gradual mas implacável, da maioria das distinções territorialmente 
fixadas e a substituição de grupos e associações territorialmente definidos por ‘redes’ 
eletronicamente mediadas, negligentes quanto ao espaço físico e livres do controle das 
localidades e das soberanias espacialmente circunscritas.” 
 
Outra característica do período é a afirmação da ciência como produtora do saber 
socialmente relevante. SANTOS (2003, p. 84) chega a afirmar que “Sem as categorias de 
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espaço, tempo, matéria e número – as metáforas cardeais da física moderna, (...) – sentimo-
nos incapazes de pensar.” 
 
Pela própria forma de organização da ciência, todo trabalho científico não pretende trazer 
em si a palavra final ou definitiva sobre o objeto em estudo, mas antes disso, pretende que 
outros deem continuidade e que novas contribuições sejam acrescidas futuramente. 
Entretanto, especialmente no que se refere às ciências naturais, há um conjunto de teorias e 
formulações de princípios sobre a estrutura da matéria, sobre os quais não se verificam 
severas divergências na comunidade científica.  A esse conjunto, denomina-se paradigma 
(SANTOS, 2003). Colocam-se aqui, pois, dois conceitos que, a princípio e aos que estão fora 
do campo das ciências, parecem contraditórios. Um conceito é a superação do 
conhecimento científico e o outro, a instituição do paradigma. Na condição de difusor de 
informações que contribuem para a formação do saber coletivo sobre os fatos sociais, o 
modo como a imprensa entende e dissemina o que se lhe apresenta como contradição pode 
ser a raiz do que gera a distância entre imprensa e ciência. Para a ciência, a imprensa reduz e 
distorce o conhecimento produzido; para a imprensa, a ciência é elitista e encastelada. 
 
Falando da realidade da África do Sul, JOUBERT (2004, p. 18) propõe que: “... as relações 
entre cientistas e jornalistas continuam difíceis e, às vezes, até hostis. Há queixas de ambos 
os lados: os cientistas duvidam da capacidade dos jornalistas de fazer uma reportagem 
precisa e responsável de seu trabalho; os jornalistas reclamam que os cientistas são maus 
comunicadores, que se escondem por trás de jargões.” No Século XVIII, durante a Revolução 
Industrial na Europa, período inicial da comunicação de massa, não foi pacífica a relação 
entre os primeiros veículos de comunicação e a ciência, ou por outra, entre estes e os 
cientistas, que estavam em plena atividade positivista de ordenar o mundo, trazer o 
progresso e melhorar a vida das pessoas. GOMES (2002) propõe que a relação conflituosa 
entre mídia e ciência tem origens históricas, remontando ao início da imprensa como 
atividade industrial: “Quando começaram a dedicar mais espaço à ciência, no final daquele 
século (XIX), os veículos de comunicação abusavam do sensacionalismo e transformavam a 
ciência em pseudo-ciência.” 
 
Não se pode perder de vista que existe um embate entre as duas instituições pelo monopólio 
da explicação da vida e de seus mistérios. De um lado, uma espada que paira sobre a cabeça 
de cada jornalista, caracterizada por Otto Groth (apud MEDINA, 1982) como uma das leis do 
jornalismo, a periodicidade empurra o profissional para uma atividade na qual o improviso, a 
sensibilidade e a capacidade de reação imediata são fundamentais. O resultado desse 
trabalho é um produto efêmero, mas também capaz de gerar grandes impactos na 
sociedade. De outro, “é preciso escapar à alternativa da ‘ciência pura’, totalmente livre de 
qualquer necessidade social, e da ‘ciência escrava’, sujeita a todas as demandas político-
econômicas.” (BOURDIEU, 2004, p. 21). Enquanto “O conhecimento científico avança pela 
observação comprometida e livre, sistemática e tanto quanto possível rigorosa dos 
fenômenos naturais” (SANTOS, 2003, p. 25), a imprensa é uma instituição profundamente 
identificada com os ideais da sociedade líquido-moderna. 
 
Nos países ocidentais, onde são investidos de 1% a 3% do Produto Interno Bruto em P&D 
(EL-AWADY, 2004, p. 34), os organismos oficiais produtores ou financiadores de Ciência & 
Tecnologia investem mais e mais recursos para uma ocupação gradual e perene de espaços 
na mídia. Há um entendimento de que 
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“a comunicação eficaz de informações de C&T é, cada vez mais, um componente essencial 
em todos os aspectos relacionados ao desenvolvimento social e econômico. (...) Essa 
tendência reflete uma percepção crescente da necessidade de incrementar a relação entre 
ciência, público e sociedade. Parece haver um reconhecimento cada vez maior, tanto nos 
círculos políticos quanto públicos, de que, se a América Latina desejar se transformar numa 
sociedade próspera e cientificamente desenvolvida, sua população deverá ser bem informada 
em questões relacionadas à ciência”. (MASSARANI, 2004, p. 7 e 10) 

 
Além do interesse em conquistar a opinião pública pelas instituições de C&T, há ainda o fato 
de que cientistas são financiados principalmente pelos contribuintes que, via de regra, não 
sabem que impactos essa atuação tem sobre suas vidas (JAYARAMA, 2004). Assim, os atores 
sociais que atuam na produção de conhecimento reconhecem na imprensa os mecanismos 
disponíveis para justificar o seu estar no mundo. Apesar disto, o que eles têm a oferecer 
pode já não ser o esperado ou mesmo desejado. “O ‘progresso’, que já foi a mais extrema 
manifestação de otimismo radical, promessa de felicidade universalmente compartilhada e 
duradoura, deslocou-se para o polo de previsão exatamente oposto, não-tópico e fatalista.” 
(BAUMAN, 2007, p. 91). 
 
Diante desta realidade complexa que as relações entre Ciência e Imprensa se estabelecem 
em um cenário de controvérsias e polemicas que nos suscitam como questão de pesquisa, 
em que medida os paradigmas da imprensa e da ciência se aproximam? Quais são os pontos 
de convergência e quais são os de divergência na visão de mundo da ciência e da imprensa? 
Partindo-se do pressuposto de que a relação entre os dois campos de atuação é complexa; e 
que o aumento do número de cientistas atuando no Brasil, aliado às transformações 
ocorridas no âmbito da globalização, tornam essa relação ainda mais complexa, indicamos 
como hipóteses a serem evidenciadas uma supervalorização de determinadas áreas do 
conhecimento em detrimento de outras; ainda que de modo ideológico, ou seja, de modo 
não-intencional, a imprensa contribui para disseminação da imagem social da imprensa. 
 

Conclusões preliminares 
Ao mesmo tempo em que se reconhece, como BAUMAN (2007, p. 19), que o advento da 
sociedade líquido-moderna, na qual estamos inseridos, tenha significado “a morte das 
principais utopias da sociedade e, de maneira mais geral, da ideia de ‘boa sociedade’”, mira-
se também no mesmo autor para justificar-se que “o pensamento crítico precisa de um 
contínuo repensar para que continue condizente com sua tarefa” (195) não de conservar o 
passado, mas de redenção das esperanças do passado. Citando Martin-Barbero, Wortmann 
afirma “que o ecossistema comunicativo do mundo contemporâneo encontra-se tão 
disperso e fragmentado, que os saberes circulam cada vez mais intensamente fora dos 
lugares sagrados que antes o detinham, além de terem-se afastado das figuras sociais que os 
administravam”. Sabendo-se que este quadro possibilita e estimula outras interações e 
percepções entre ciência e veículos de comunicação, tendo como mediações simbologias e 
valores sociais para cada campo, entende-se que uma melhor compreensão de como a 
temática da ciência e da tecnologia é abordada nos veículos de comunicação pode ser um 
modo de compreensão de como funcionam os mecanismos de reprodução do poder. 
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Resumo  
A Camerata UFMS Cordas consiste em um grupo de instrumentistas do naipe de cordas da 
orquestra (violino, viola, violoncelo e contrabaixo) que congrega acadêmicos do curso de 
Música, egressos do mesmo e jovens músicos da comunidade. O projeto de extensão tem 
como principais objetivos: proporcionar o estudo do repertório camerístico (em conjunto), 
incluindo conteúdos de harmonia, análise, percepção e interpretação musical; aperfeiçoar a 
técnica instrumental, por meio da prática em grupo e do estudo individual orientado; 
congregar músicos experientes e jovens estudantes, possibilitando assim uma troca de 
conhecimentos que conduzem ao profissionalismo (tanto pedagógico quanto artístico); 
realizar apresentações públicas com o repertório estudado, oportunizando à comunidade o 
acesso à música de concerto. O trabalho desenvolvido na Camerata tem estimulado a 
pesquisa na área e consequentemente, fomentado a produção de conhecimento científico, 
no âmbito da performance e da pedagogia instrumental. Em atividade desde 2009, a 
Camerata já realizou várias apresentações na UFMS, tais como a abertura do Projeto 
'Músicas e Sons' (2012), recitais didáticos para os acadêmicos, participações em eventos 
solenes e recitais no projeto de extensão Movimento Concerto. Fora do âmbito da UFMS, a 
Camerata tocou em eventos destinados à comunidade, em parceria com instituições 
públicas, como: Festival 'Encontro com a música clássica', da FUNDAC e Orquestra Sinfônica 
Municipal; 'Bombeirarte', do Corpo de Bombeiros; projeto 'Artes e Cores' da Prefeitura 
Municipal de Campo Grande; espaços culturais (como o Espaço Chico Xavier, Shopping Norte 
Sul Plaza) e igrejas (Mosteiro Cisterciense, Quarta Igreja Batista). Nestas oportunidades, o 
grupo apresentou principalmente obras de compositores eruditos, como Bach, Vivaldi e 
Mozart, alcançando o reconhecimento do público que vem prestigiar os concertos e 
demonstrando a seriedade do trabalho desenvolvido. 
 

Palavras-chave: Instrumentos de cordas; regência instrumental; música de câmara. 
 

1. Introdução 
A Camerata UFMS Cordas se caracteriza como um grupo de música de câmara - isto é, de 
poucos instrumentos, se comparado a um conjunto como a orquestra. O grupo teve seu 
início em 2009, no curso de Música da UFMS, e desde 2010 se tornou um projeto de 
extensão coordenado pela Profa. Ms. Ana Lúcia Gaborim. A Camerata então passou a 
receber jovens estudantes que precisavam aprimorar seu conhecimento musical e suas 
habilidades ao instrumento, pois objetivavam ingressar no curso de Música da UFMS. Vieram 
participar também do grupo instrumentistas que realizavam aulas particulares, em igrejas ou 
escolas, ou ainda, que participavam de projetos de ensino coletivo de cordas, com a intenção 
de aperfeiçoar-se na prática camerística. Assim, o grupo foi se consolidando na UFMS e 
também no meio musical de nosso Estado. 
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Embora haja um fluxo de integrantes - muitas vezes, os instrumentistas precisam deixar o 
grupo para dedicar-se ao exercício profissional, ou não tem condições financeiras para 
comparecerem às atividades semanalmente -, o grupo conta com 10 integrantes que 
acompanham o trabalho desde o início e auxiliam na adaptação dos novos participantes.  
Por ser um trabalho interdisciplinar, que abrange diversas áreas do conhecimento musical – 
história da música, técnica instrumental, regência, entre outras -, há vários referenciais 
teóricos que embasam o trabalho desenvolvido. No que tange ao ensino coletivo de 
instrumentos de cordas – uma área ainda pouco explorada no campo da pesquisa em Música 
-, apoiamo-nos em trabalhos de regentes-educadores como Joel Barbosa, que confirma os 
benefícios do aprendizado instrumental tal como realizamos na Camerata: “o ensino coletivo 
gera um certo entusiasmo no aluno por fazê-lo sentir-se parte de um grupo, facilita o 
aprendizado (...) e proporciona um contato exemplar com as diferentes texturas e formas 
musicais”.(1996, p. 41). 
 
Transcendendo seu caráter pedagógico, o projeto ainda tem o objetivo artístico de levar ao 
público a música de câmara escrita para instrumentos de cordas, em especial o repertório 
erudito – que é pouco difundido em nosso Estado. Assim, ao longo de sua trajetória, a 
Camerata tem contribuído para a divulgação da música de concerto, por meio de 
apresentações (gratuitas) realizadas dentro e fora do ambiente universitário. 
 

2. Apresentação das Atividades 
A Camerata Cordas da UFMS tem como cerne o estudo de um repertório diversificado, que 
abrange os distintos períodos da história da música: Renascença, Barroco, Classicismo, 
Romantismo e Século XX. Esse repertório é pesquisado e analisado pela regente juntamente 
com os bolsistas, e a escolha das obras a serem estudadas precisa estar adequada às 
condições técnico-musicais dos instrumentistas. O pesquisador Alexandre Chagas ressalta 
esse fator na escolha do repertório para o grupo: 
 

quando o repertório é escolhido de acordo com o nível técnico do grupo, o tempo de preparo 
é bastante curto; mas quando os alunos não têm condição técnica suficiente, o tempo de 
preparo é longo, o ensaio fica cansativo, desgastante, e a peça não atinge um nível 
satisfatório de execução. O desafio é sempre valioso e estimulante desde que haja condições 
de atingi-lo. Além do que, quando o repertório é muito complexo para o grupo, o aluno acaba 
criando, consciente ou inconscientemente, subterfúgios (não tocar as passagens difíceis, 
fingir que está tocando, tocar de qualquer jeito, sem a técnica necessária) que, com o tempo, 
o prejudicarão. (CHAGAS, 2007, p.149-150) 

 
Essa pesquisa de repertório é, portanto, bastante criteriosa, tendo como principais fontes os 
sites de partituras de domínio público na Internet e os acervos de bibliotecas de 
Universidades – como a USP e a UNESP. Chagas ressalta que a pesquisa de repertório é um 
processo trabalhoso: “no Brasil não existe uma coleção ou coletânea de repertório 
organizada de maneira didática e progressiva para orquestra de cordas. Assim, fica sob 
responsabilidade do professor a tarefa de buscar, selecionar, classificar e organizar o 
repertório, de acordo com um critério pré-estabelecido” (CHAGAS, 2007,p. 149). 
 
Ao apresentar esse repertório para o grupo e dividir as partes instrumentais entre os 
integrantes, a obra é analisada em sua forma e em seu contexto histórico, para que se possa 
realizar uma interpretação coerente em seus aspectos estilísticos. Assim, nos ensaios, além 
de um estudo teórico da partitura (harmonia/polifonia, fraseado, agógica, dinâmica, entre 
outros elementos musicais), desenvolve-se uma prática musical intensa, em que a regente 
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busca o equilíbrio do conjunto; esse trabalho vem enriquecer as aulas de técnica 
instrumental, onde o professor de cordas trabalha a performance solista, conforme afirmam 
a pesquisadoras Vivian Carvalho e Sônia Ray: 
 

a música de câmara é mais um recurso que o artista-professor possui para enriquecer suas 
aulas individuais. Experiências vividas em sua prática em conjunto são transferidas para aulas 
de alunos para que possam compreender melhor o fazer musical, bem como enriquecer a 
interpretação das peças tocadas. (CARVALHO; RAY, 2006, p. 1027) 

 
Dessa maneira, além de realizar separadamente o estudo individual de suas partes, 
buscando o aperfeiçoamento de sua performance, os integrantes da Camerata participam de 
ensaios de naipe (divisão por categorias de instrumento) onde dois ou três instrumentistas 
realizam a leitura das peças, trabalham técnica instrumental e afinação sob orientação de 
um dos bolsistas do projeto ou de um músico mais experiente. Já nos ensaios em que todo 
grupo todo está reunido, sob a direção da regente, as partes anteriormente trabalhadas 
permitem que o estudo da obra como um todo flua com mais eficácia. Os ensaios da 
Camerata são realizados semanalmente, na unidade 8 da UFMS (bloco em que funciona o 
curso de Música), com um tempo de duração de aproximadamente duas horas para o ensaio 
em grupo e uma hora para os ensaios de naipes. Quando há apresentações próximas, são 
realizados ensaios extras. 
 
Eventualmente, a Camerata também contribui para com as aulas de Regência do curso de 
Música, permitindo que os alunos desta disciplina – que geralmente praticam a regência 
diante de um grupo vocal - ampliem suas experiências conduzindo o grupo instrumental. 
 
A prática do estudo em grupo, ou ensino coletivo, contribui para um aprendizado mais 
significativo dos acadêmicos de música, pois amplia as possibilidades de utilização do 
instrumento e oferece uma percepção musical mais abrangente do que a prática solista. 
Chagas, nessa perspectiva, corrobora: 
 

é importante que o aluno vivencie o fato de que ele não é apenas um instrumentista isolado, 
e sim de um todo, precisando estar consciente de tudo o que acontece ao seu redor. Essa 
percepção é fator fundamental para que o grupo amadureça, e será melhor desenvolvida 
através do trabalho dirigido. No caso das orquestras profissionais, conta-se, muitas vezes, 
com a competência de bons instrumentistas, mas a dificuldade da percepção musical entre os 
músicos compromete tanto o rendimento dos ensaios como a execução da orquestra. Essa 
questão pode ser trabalhada por meio da conscientização de que o instrumentista precisa 
também de uma formação musical em um grupo. O professor deve constantemente chamar 
a atenção dos alunos para o que está acontecendo com cada naipe, visto que a interação 
entre os músicos é fundamental. Em suma, o trabalho seria desenvolver a audição harmônica 
do aluno, na qual ele próprio compõe essa harmonia, sendo motivado a ouvir, perceber e 
interagir em busca de uma unidade sonora. (2007, p.30-31) 

 
Além disso, nesse processo de formação dos instrumentistas, há também ganhos de cunho 
psicológico, como afirma a pesquisadora Flávia Cruvinel:  
 

o ensino coletivo de cordas desenvolve uma maior concentração, disciplina, autoconfiança, 
autonomia e a independência nos alunos; (...) promove um processo de interação entre os 
alunos sociabilizando-os e desenvolvendo o senso crítico (...). As relações interpessoais entre 
os sujeitos do grupo contribuem de maneira significativa no processo de desenvolvimento de 
aprendizagem de cada sujeito. (CRUVINEL, 2003,p.125) 
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De maneira semelhante, o regente João Maurício Galindo, em sua dissertação de mestrado 
(2000) nos mostra que o ensino coletivo de instrumentos de corda traz duas vantagens: um 
maior estímulo para os alunos e um melhor rendimento no aprendizado. Para esse regente, 
o estímulo está presente na interação com o grupo, em que o aluno observa, compara e 
aprende em conjunto.  
 
Assim, nas atividades da Camerata, os instrumentistas mais experientes e os instrumentistas 
iniciantes somam suas experiências num único fazer musical; há um intercâmbio de ideias e 
vivências num processo contínuo que traz resultados positivos para todos os integrantes, 
como comentam Carvalho e Ray:  
 

a prática de música de câmara (...)  pode propiciar uma maior bagagem musical e técnica para 
a interpretação, já que há uma grande troca de conhecimentos entre os colegas sobre 
aspectos como de execução e sonoridade, ou seja, maneiras diferentes de expressão de cada 
indivíduo que podem ser combinadas de maneira satisfatória para todos. (CARVALHO; RAY, 
2006, p. 1028) 

 

3. Análise da Experiência 
Ao longo do ano de 2014, surgiram algumas dificuldades por parte de alguns integrantes 
com relação a prática em conjunto. Dois alunos calouros do curso de Música não tinham 
experiência nessa prática e tiveram dificuldades em acompanhar o trabalho desenvolvido, 
portanto foi necessário realizar um trabalho paralelo de adaptação desses estudantes ao 
grupo. Assim, durante três meses, os bolsistas fizeram um trabalho individual com cada um 
deles, resolvendo juntos os problemas técnicos encontrados nas partes e trabalhando 
sistematicamente a leitura musical. O resultado foi bastante positivo, tanto para os calouros 
– que tiveram um crescimento na prática musical - quanto para os bolsistas, que tiveram 
uma rica experiência didática sob orientação da regente. 
 
A obra escolhida para estudo foi “Einekleinenachtmusik”, de Wolfgang Amadeus Mozart, 
composição em quatro movimentos bastante conhecida do repertório erudito. No entanto, 
somente o primeiro movimento dessa obra é geralmente tocado, e o estudo da obra 
completa representou um desafio para a Camerata. Todos os músicos se empenharam 
bastante em seu estudo individual e também nos ensaios de naipe e de grupo. O interesse 
dos integrantes também se revelou na busca por gravações da obra em áudio e vídeo 
(algumas, disponibilizadas no site Youtube) e discussões a respeito das diferenças 
interpretativas entre os grupos assistidos. Assim, aos poucos, fomos construindo a obra, à 
medida em que o grupo também foi se aperfeiçoando. Optamos por não realizarmos muitas 
apresentações nesse ano e nos concentrarmos essencialmente no estudo aprofundado da 
obra, em virtude do nível de dificuldade mais complexo do que o repertório estudado 
anteriormente. 
 
Conforme previsto no projeto de extensão, no mês de novembro convidamos dois músicos 
internacionais, de consolidada carreira artística, para a realização de masterclasses (aulas 
públicas) e de um concerto, onde seria apresentada a obra estudada durante o ano. As 
masterclasses foram abertas à comunidade, tendo a participação de músicos da Orquestra 
Sinfônica Municipal de Campo Grande e estudantes de cordas que participam de projetos 
sociais. A experiência didática das masterclasses foi bastante significativa, pois os músicos 
trabalharam com obras diferentes daquelas estudadas na Camerata, foram orientados com 
relação à técnica instrumental (postura, arcadas, articulações, posições e dedilhados, entre 
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outros aspectos técnicos) e discutiram procedimentos metodológicos no aprendizado 
instrumental. Por fim, os dois músicos – o paulistano Heitor Lotti, formado no Conservatório 
de Moscou (Rússia) e ex-integrante da OSESP (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo), 
e o búlgaro Petar Krastanov, que atuou por muitos anos na OSRP (Orquestra Sinfônica de 
Ribeirão Preto) – integraram a Camerata e enriqueceram a performance do conjunto, 
trabalhando sobretudo a técnica instrumental aplicada à obra de Mozart e ampliando assim 
o conhecimento técnico-interpretativo musical de cada um dos integrantes. 
 
Esse concerto se deu no encerramento do festival “Encontro com a música Clássica” 
juntamente coma Banda Sinfônica da UFMS, outro projeto de extensão do curso de Música. 
O concerto organizado pela Orquestra Sinfônica Municipal de Campo Grande, realizado 
gratuitamente no Teatro do SESC, alcançou grande êxito junto ao público que lotou o Teatro. 
Com certeza, foi uma experiência muito gratificante para todos – Camerata e público. 
 

4. Considerações Finais 
Diante de todo o exposto, reiteramos a importância deste projeto de extensão no contexto 
universitário da UFMS, aliando ensino e pesquisa numa prática musical que vem enriquecer 
também o cenário cultural do Estado de Mato Grosso do Sul – onde essa prática é pouco 
disseminada. 
 
Na Camerata, as bases sólidas do aprendizado musical se concentram no repertório erudito, 
que fornece subsídios técnicos e interpretativos para qualquer gênero musical. Procuramos 
enriquecer a experiência dos integrantes – acadêmicos ou não - fornecendo-lhe critérios de 
escuta e apreciação, bem como ampliar seus conhecimentos teóricos e orientar a sua 
performance no grupo, buscando sempre a qualidade na execução musical para que possa 
ser levada a público. 
 
A experiência de tocar num grupo é motivadora para os participantes; além disso, gera 
comprometimento e responsabilidade de cada instrumentista. Como os integrantes da 
Camerata participam voluntariamente do grupo, há sempre um ambiente de cooperação, de 
respeito, de igualdade, de forma que o trabalho em equipe se torna prazeroso e o fazer 
musical flui com naturalidade. Além do crescimento dos participantes enquanto 
instrumentistas e do crescimento do grupo como um todo, a experiência da Camerata 
solidifica o curso de Música da UFMS enquanto formador de músicos atuantes e fomentador 
da música de concerto, numa proposta de trabalho ativa e interativa. 
 
Por fim, consideramos importante registrar o depoimento do bolsista Felipe, ao avaliarmos, 
em linhas gerais, o que o projeto de extensão representou para os seus integrantes no ano 
de 2014, bem como para a comunidade acadêmica e para o público alcançado:  
 

“O trabalho em grupo com a Camerata de Cordas da UFMS fascina muito. A professora 
regente tem uma excelente atuação em frente ao grupo, adquire o respeito dos músicos e 
instrui com qualidade e técnica seu trabalho. O tempo em que passei na Camerata é muito 
gratificante, pois, além de conhecer e vivenciar um trabalho didático de perto, adquiri 
conhecimento para minha vida profissional, o que é muito importante para minha formação 
acadêmica e, ainda tenho o prazer de ver um trabalho crescendo e progredindo a cada dia, 
podendo dar a oportunidade para músicos que tem vontade de aprender e conhecer o amplo 
repertorio musical e seus períodos. Assim, é de suma importância que este trabalho tenha 
continuidade, garantindo assim a sobrevivência dos artistas envolvidos, o aperfeiçoamento 
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técnico-musical dos mesmos, bem como oportunizando a comunidade cultural com 
espetáculos de excelente nível.” 
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Resumo 
O Memorial Henrique Spengler é um prédio com uma arquitetura secular construída com 
tijolos de adobe cru aos moldes do século XIX; É o único Centro de Documentação da região 
norte do Estado de Mato Grosso do Sul, com uma biblioteca de obras raras da história e 
literatura regional; Possui um rico acervo de pinturas produzidas pelo artista plástico 
Henrique de Melo Spengler e um conjunto de obras de arte colecionadas por este artista. O 
Acervo e Biblioteca são fomentos poderosos na discussão sobre a história, cultura e 
identidade sul-mato-grossense. As estruturas físicas do Memorial Henrique Spengler, e o 
acervo sofreram o desgaste natural e o ataque de pragas que resultaram no seu fechamento 
ao público. No ano de 2012, foi feita a revitalização do prédio pela UFMS e no período de 
2013/2014 foram realizados trabalhos de conservação das peças e obras de arte do seu 
acervo. Esta Ação de Extensão atuou no processo de reabertura/reinauguração do Memorial 
Henrique Spengler prevista para novembro de 2014, objetivando aproximar as comunidades 
locais com este espaço museal. A Metodologia do projeto prevê um re-encontro da 
comunidade e suas histórias com o espaço do Memorial Henrique Spengler através de 
Exposição do seu acervo composto por peças de elevado valor museológico e pinturas do 
artista plástico Henrique de Melo Spengler; apresentação de vídeos-documentários e Rodas 
de Conversa, a fim de estabelecer um diálogo com amplos setores da comunidade coxinense 
sobre cultura material e imaterial coxinense e sul-mato-grossense. Foram organizadas Rodas 
de Conversas com a comunidade ribeirinha sobre o patrimônio cultural local; Uma Exposição 
de obras de arte e peças de valor museológico que apresentaram aspectos da cultura 
coxinense e sua relação com a identidade cultural do município de Coxim e do estado de 
Mato Grosso do Sul; Um Seminário (19 a 23 de maio) que reuniu acadêmicos dos Cursos de 
História e Letras sob o Tema: “Reencontrando o Memorial das monções”; um simpósio 
relacionado aos conceitos de patrimônio Cultural e Educação patrimonial e; Apresentação de 
vídeos-documentários relacionados ao patrimônio cultural local e ao Memorial Henrique 
Spengler. As atividades do projeto culminaram com a reinauguração do Memorial Henrique 
Spengler no dia dez de dezembro de 2014. 
 

Palavras-chaves: Monções; patrimônio cultural; Memorial Henrique Spengler. 
 
 

1. Introdução 
Como entender o patrimônio cultural do município de Coxim em sua imersão na história de 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul? Ou melhor, como seduzir as comunidades envolvidas 
nesse universo cultural para conhecer e se apoderar desse conhecimento? Como preparar 
essas comunidades para que ocorram transformações sociais e econômicas a partir da 
instrumentalização do seu patrimônio cultural? Estas são questões que movem o Projeto 
Reencontrando o Memorial das monções. 
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A fim de que se entenda essas as relações entre a história local e o cotidiano coxinense 
objetos de interesse deste Projeto é necessário conhecer que as populações ribeirinhas dos 
rios Coxim e Taquari no município de Coxim, estado de Mato Grosso do Sul, utilizou durante 
os séculos XIX e XX artefatos materiais como carros de bois, monjolos, canoas, remos, 
técnicas de garimpagem, técnicas de navegação e de pesca, que revelam permanências 
históricas do universo cultural das monções paulistas, consideradas o mais importante ciclo 
migratório fluvial no Brasil do século XVIII, que em busca do ouro cuiabano, possibilitou a 
ocupação do território onde se formou o Estado de Mato Grosso do Sul e contribuiu para o 
alargamento das fronteiras do Brasil Colonial. 
 
Essas comunidades vivem atualmente, no local onde se formou um dos mais importantes 
pousos da rota dessas monções paulistas para o Cuiabá, o antigo “Arraial de Beliago” 
fundado em 1727 (Amorim, 2014). Essas comunidades possuem hábitos alimentares, 
estórias, lendas e superstições que se remetem àquele período. Mas, esse patrimônio 
cultural é atualmente pouco visível e incompreendido pela população ribeirinha, condição 
que se estende a outras instâncias sociais, sendo até considerado, sinônimo de atraso e 
vergonha. (Bordieu, 1998). 
 
Essas comunidades ribeirinhas citadas representam o estrato social do município de Coxim 
MS que vive abaixo da linha da pobreza, cerca de 4.000 pessoas sobrevivem no sub-emprego 
da pesca e atividades afins com renda salarial e baixa escolaridade, moradia  precária e 
estigmatizadas por possuírem um modo de vida ligado a atividades primitivas como a pesca 
e o garimpo de subsistência. No entanto, essas populações, justamente por estas 
características, possuem em seu cotidiano aspectos culturais que mostram claramente sua 
ligação com um patrimônio histórico e cultural que funda a identidade mato-grossense e sul-
mato-grossense (Canclini, 2006). Este projeto se insere na discussão desta temática. 
 

2. Apresentação das Atividades 
O Projeto Reencontrando o memorial das monções no desenvolvimento das duas atividades 
teve parceria com importantes instituições localizadas no município de Coxim e dispôs de 
uma infra-estrutura logística, das instalações do Parque Temático do Pantanal para ser 
desenvolvido principalmente com as comunidades ribeirinhas da Vila da Barra e Bairro 
Piracema no município de Coxim MS e de estudantes do Ensino Fundamental e Médio. 
 
As reflexões que nortearam toda a dinâmica das atividades deste projeto assumiram o viés 
teórico em que a cultura é analisada como instrumento de preservação e promoção da 
identidade subjetiva e das coletividades (Elias, 1994), como mecanismo de desenvolvimento 
e transformação sócio-econômica, mas, também de enfrentamento à exclusão e 
silenciamento dos grupos sociais periféricos e minoritários representados principalmente por 
pescadores e pelas famílias ribeirinhas (Canclini,1994). Nesse sentido, o patrimônio cultural 
deve utilizar os objetos culturalmente representativos, as vivências e concepções, nos 
processos históricos de unificação social, na conquista dos espaços disputados em luta 
material e simbólica (Bordieu, 1996). Este projeto, na exposição de obras de arte e peças que 
remetem à cultura monçoeira do século XVIII buscou uma reelaboração simbólica dos modos 
de vida dessas populações ribeirinhas, deflagra ações educativas que consideram esse 
espaço como um lugar que reúne tradição e espetáculo, mas que também comporta o 
conflito sócio-cultural das experiências históricas, elos entre memória e esquecimento 
(Malrax, 2000). As Coleções que apresentaram a cultura monçoeira são consideradas 
metáforas explicativas do patrimônio cultural coxinense e sul-mato-grossense, um espaço de 
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confronto entre a vida e a morte e o lugar onde a arte torna-se educação e informação 
(Adorno, 1998). As obras de arte em sua relação com a dinâmica das atividades do Projeto 
(oficina cultural, sinmpósios, seminários) objetivaram recuperar a informação, para que se 
divulgue o conhecimento científico, cultural e social da história local (Bellotto, 1991); o 
espaço e as ações didáticas desenvolvidas pretendem ser um lugar de resignificação das 
coisas, das memórias, dos patrimônios e suas relações com as crianças, os jovens no 
processo de percepção e organização do cotidiano coxinense (Benjamin, 1984); bem como 
suas contradições na história condensada de cada peça/obra de arte. As peças da exposição 
são entendidas e apresentadas para provocar encontros de gerações, de grupos sociais e 
políticos para que haja condições de ocorrer às trocas culturais (Leite, 2005) e o 
reconhecimento do outro e de si mesmo, misturando a explanação da arte com outras 
dimensões do conhecimento em um espaço de lazer (Bachelard, 1978). Finalmente, os atos 
do projeto se pautaram em uma perspectiva teórica que entende o patrimônio histórico 
como um meio que deve gerar a valorização social e econômica dos grupos locais (Pellegrini 
Filho, 1993) e a partir da relevância dos seus bens culturais e do seu lugar esse patrimônio 
pode ser usado para atender às suas expectativas de geração de renda. 
 
A metodologia do Trabalho se efetivou na organização de exposição de obras de arte e peças 
de valor museológico que apresentaram aspectos da cultura material monçoeira do século 
XVIII e sua relação com as atuais comunidades ribeirinhas dos rios Coxim e Taquari 
(Ginzburg, 2001), como também a organização de oficinas que discutiram a valorização de 
bens culturais e saberes relacionados à memória monçoeira do século XVIII, que ainda estão 
presentes nas comunidades alcançadas pelo projeto no município de Coxim, MS. O Projeto a 
partir das ações didáticas citadas desemboca na confliuência das possibilidades do 
patrimônio histórico, da educação patrimonial e do potencial turístico da cultura presente 
nas comunidades que podem ser utilizados como instrumentos de ocupação profissional e 
geração de renda. 
 
Para o desenvolvimento das atividades do Projeto foram utilizadas a metodologia da História 
Regional e História Oral; na discussão e encaminhamento das ações do Projeto foram 
utilizados os princípios da História Regional que definem o recorte antropológico e cultural e 
a delimitação dos espaços e contextos a serem estudados (Barros, 2004) na ênfase de suas 
especificidades e particularidades a partir das noções de “tempo dos lugares” e da 
“historicidade dos espaços” (Silva, 1990). 
 
A metodologia da História Oral foi utilizada para construir e nortear as ações didáticas de 
reconstrução do passado local (Amado, 1998) com ênfase na promoção da identidade 
subjetiva e na memória coletiva (Malrax, 2000) das comunidades ribeirinhas participantes do 
projeto. Técnicas que resgatam o sujeito no processo histórico e torna a coletividade 
protagonista de si mesma. Para organização do acervo, a ação buscada foi a contextualização 
das peças, exposição de significação das mesmas e interação possível com o público, 
objetivando a melhor apreensão de sua significação (Costa, 2006). Foi considerado, 
complementarmente, o método denominado de Experiência Museal, considerando uma 
preparação para a visita, a visita e o pós-visita (Falk; Dierking, 1992) uma vez que a cultura 
foi apresentada de forma mediadora às comunidades ribeirinhas através de acervo 
organizado pela equipe multidisciplinar do projeto. 
 
No âmbito da didática necessária e linguagem adequada, foram utilizadas formas de 
mobilização comuns ao Ensino de História, compreendendo a necessidade de incorporação 
do conhecimento histórico buscando o desenvolvimento da chamada consciência histórica 
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(RUSEN, 2001), bem como elementos que auxiliam na compreensão da história através de 
metodologias diversificadas, uso da História Local, entre outras possibilidades (Schmidt; 
Cainelli; 2004). 
 
No tocante a educação patrimonial, considerando os aspectos culturais envoltos no presente 
projeto que trata do patrimônio cultural da Cidade de Coxim, a ação se voltou para o método 
que trata basicamente do reconhecimento e valorização dos signos histórico-culturais 
presentes neste espaço e situação material e imaterial valorizados pelos sujeitos históricos 
(Horta, 2008; Monteiro,  1999). 
 

3. Análise da Experiência 
Para entender a discussão deste projeto de Extensão sobre o patrimônio cultural sul-mato-
grossense e suas relações com o movimento monçoeiro é necessário conhecer o seu objeto 
histórico: o movimento monçoeiro. 
 
Embasamo-nos em pesquisa arquival nos manuscritos setecentistas do Arquivo Público de 
Mato Grosso e no Arquivo Público de São Paulo e na análise de importantes documentos 
coevos selecionados em trinta anos de pesquisa por Afonso Taunay na obra História das 
Bandeiras Paulistas (Taunay, 1975). O arcabouço teórico está amparado no raciocínio 
sociológico do cordial historiador do Brasil Sérgio Buarque de Holanda, no clássico Monções 
(Holanda, 1976). 
 
Amparado por estas fontes se pode afirmar que o movimento monçoeiro, entrelaçado ao 
bandeirismo paulista foi uma continuação das várias bandeiras que, no século XVI e XVII, 
percorreram os territórios ocidentais e atravessaram a região onde se formaria o Estado do 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nessa transição, os caminhos percorridos a pé pelos 
bandeirantes no interior do continente americano, aos poucos foram substituídos no início 
do século XVIII pelos caminhos fluviais e se constituíram em um intenso movimento 
migratório ocorrido entre Araritaguaba e Cuiabá (Holanda, 1976, p.47). 
 
Essas expedições, compostas principalmente por moradores da Capitania de São Paulo, 
devassaram esse espaço geográfico em busca do indígena ou do caminho para as minas do 
Peru. Essa região, na percepção etnocêntrica do colonizador era vista como o sertão, 
manchas desertas, lugar desconhecido, sem limites, um espaço de formas e tempo múltiplos 
que, ao ser conhecido e povoado por bandeirantes e monçoeiros se ordenou e passou a ser 
uma região colonizada, de fronteira, antemuro da colônia. 
 
Quando as notícias dessas jazidas encontradas próximas ao Cuiabá chegaram à São Paulo, 
deflagrou-se o movimento migratório do planalto paulista àqueles rincões: 1719, portanto, é 
a baliza historiográfica do início do movimento monçoeiro, enquanto o ano de 1838 foi 
apontado por Holanda como o ocaso do período monçoeiro. (ver discussão em Amorim, 
2004, p. 19). 
 
A Historiografia mostra que estas expedições fluviais do século XVIII tiveram um papel 
histórico na luta pela conquista e ocupação do extremo oeste brasileiro e no 
desenvolvimento econômico do mercado interno, além de ter contribuído na ampliação 
territorial da América portuguesa, ou seja, as expedições monçoeiras atendiam interesses 
oficiais de ordem estratégica, política e econômica, associados aos interesses de iniciativa 
privada com objetivos claramente comerciais que se conjugavam na exploração de um 
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sistema de comunicação que estabeleceu não somente o abastecimento da população e o 
escoamento do ouro do oeste brasileiro, mas também a ocupação dessa região colonial, que 
se constitui um dos mais fascinantes casos de fronteira da história do Brasil, sendo palco de 
conflitos com as nações indígenas em relações assimétricas dos monçoeiros com povos 
caiapós, guaicurus e paiaguás. 
 
Para entender esse processo de ocupação monçoeira no oeste luso-americano, o conceito de 
prática de espaço, desenvolvido por Michel de Certeau (1996) entremeiam as discussões 
deste projeto. Segundo as orientações deste autor, o espaço surge a partir da ação humana, 
pela criação ou invenção. Nesse sentido, o espaço monçoeiro, foi animado por um conjunto 
de movimentos que se desdobraram a partir das circunstâncias e das contingências de 
diferentes agentes sociais. Padres, autoridades reinóis, indígenas, negros escravos e 
europeus se juntaram no processo de construção do novo lugar. Alvo e razão da migração, o 
praticante do espaço, o paulista, no início do século XVIII, aproveitou-se das experiências 
acumuladas pelo bandeirante no convívio com o indígena e o meio sertanejo, mas reafirmou 
outras formas de convívio trazidas da Península Ibérica (Certeau, 1996, p. 201-202). Os 
monçoeiros adentraram ao sertão pelos caminhos líquidos em busca das minas de ouro, a 
fim de encontrar o metal ou comerciar com os mineiros, outros se organizaram em Itu, 
Sorocaba e outras Vilas paulistas, plantando milho, feijão, criando animais, construindo 
canoas, fabricando remos ou organizando outro negócio que interessasse aos monçoeiros; 
outros paulistas reivindicaram sesmarias e se estabeleceram ao longo do caminho, às 
margens dos rios para com a sua lavoura e criações abastecer às expedições. 
 
Por essas razões a metodologia do projeto se move no sentido de dar relevância a discussão 
sobre as origens sócio-culturais dessas populações, sua identidade e a importância da cultura 
local/regional. O projeto a partir da interdisciplinaridade dos Cursos de História e Letras 
discutiu com estas comunidades ribeirinhas aspectos dessa identidade, dando relevo a este 
patrimônio cultural, para transformá-lo em motivo de auto-estima e instrumento de fonte 
de renda através de ações culturais e do Turismo especializado. 
 
Principais ações – cronologia – do Projeto 
Nos primeiros meses (fevereiro-março) foram efetivados os estudos teóricos e 
historiográficos - leituras que deram embasamento teórico e historiográfico aos acadêmicos 
membros do projeto e foram feitas reuniões com parceiros institucionais para delineamento 
das ações didático-pedagógicas e produtos gerados pelo projeto, sendo também iniciadas as 
ações de divulgação continuada do Projeto na imprensa, na web e mídia radiofônica local. 
Concomitantemente foram feitos os estudos para definição das peças para montagem da 
exposição de obras de arte e peças de valor museológico. 
 
Entre os meses de março e abril foram feitas visitas de abordagem inicial para sondagem e 
aproximação da equipe de trabalho com as comunidades participantes do projeto através de 
diálogos informais (abordagem qualitativa) com membros das comunidades ribeirinhas para 
nortear ações e eleger agentes de comunicação com essas comunidades. Sendo feita a 
escolha das peças para montagem da exposição de obras de arte e peças de valor 
museológico. No mês seguinte foi elaborado o folder da exposição e definido o calendário da 
exposição, das oficinas, e demais atividades didáticas; em seguida se construiu a forma 
definitiva das palestras com auxílio do software PowerPoint e Data-Show, sendo feita a 
intensificação da Divulgação do Projeto na imprensa, web e mídia radiofônica local e a 
revisão do folder didático da exposição. Entre os meses de agosto e outubro foram feitas as  
Exposições de peças de valor museológico e de pinturas do artista plástico Henrique 
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Spengler relacionadas ao ciclo das monções nas estruturas físicas do Parque Temático do 
Pantanal e organização/efetivação das Oficinas, sarau no Parque Temático do Pantanal e no 
campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Siul em Coxim. A partir do mês de 
outubro foram feitas três inserções em Programas radiofônicos, dois simpósios culturais com 
o teor do Projeto e o lançamento da Revista Científica do Curso de História da UFMS em 
Coxim, denominada Monções. O Evento de Encerramento do Projeto com a reinauguração 
do Memorial Henrique Spengler contou com a presença do prefeito municipal de Coxim e da 
reitora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, professora Celia Oliveira e a 
participação de membros das comunidades participantes do projeto. 
 

4. Considerações Finais 
As atividades do Projeto Reencontrando o Memorial das monções e os seus objetivos gerais 
fomentaram a discussão sobre a importância histórica do cotidiano das comunidades 
ribeirinhas residentes em Coxim, público alvo do projeto, mostrando aspectos da sua cultura 
que remontam às origens da colonização do sul de Mato Grosso, atual Estado de Mato 
Grosso do Sul (Sarlo, 2007). 
 
Ao utilizar ferramentas da educação patrimonial trilhou os caminhos da promoção e 
valorização dos bens culturais e apontou caminhos para que a comunidade possa 
compartilhar dos benefícios econômicos, sociais, e culturais através da organização de 
atividades profissionais relacionadas a sua história. Que produzam geração de renda  
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Resumo  
Em 2014, a sigla NERDS passou a representar o Núcleo Educacional de Robótica e 
Desenvolvimento de Software, dando ênfase às atividades ligadas à lógica de programação e 
robótica. Este trabalho descreve os impactos das ações de extensão realizadas pela UFMS, 
Câmpus de Ponta Porã, através do Programa NERDS da Fronteira, visando promover o acesso 
às Tecnologias da Informação e Comunicação na sociedade local, através de projetos e ações 
educacionais, dando ênfase à preparação de futuros talentos na área de matemática e 
computação. Entre os objetivos do programa destacam-se a consolidação da presença e do 
processo de expansão da UFMS, em especial, com foco nos cursos das áreas de exatas, em 
consonância com os objetivos do REUNI, buscando reduzir os índices de evasão e melhorar 
as taxas de sucesso em cursos da área. O Programa conta com o apoio do Grupo 
PET/Fronteira e a ideia central é motivar os estudantes, visando ao fortalecimento das bases 
de conhecimento com foco nas ciências exatas e na computação. São oferecidas oficinas 
preparatórias para a Olimpíada Brasileira de Informática (OBI) e a Olimpíada Brasileira de 
Robótica (OBR). O programa também dá suporte a outras atividades de extensão envolvendo 
a robótica pedagógica, tais como palestras, oficinas e cursos, ministrados em parcerias com 
as escolas do município. Através dos recursos obtidos pelo programa NERDS, foi possível a 
aquisição de materiais e equipamentos que viabilizaram a criação do Laboratório de 
Robótica de Ponta Porã (LaRPP). Atualmente, a infraestrutura do LaRPP dá suporte aos 
projetos e ao desenvolvimento do ensino e da pesquisa, através de programas de iniciação 
científica e publicação de artigos em eventos nacionais e internacionais. Possibilita novas 
pesquisa voltadas para a área de dispositivos móveis, visão computacional, robótica, entre 
outras. Além de viabilizar a participação de acadêmicos em competições como a Competição 
Brasileira de Robótica e a Competição Latino Americana de Robótica. Outros resultados 
alcançados: (1) Organização e realização da OBI nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, 
este com três classificados para fase 2 da programação júnior, 151 classificados para a fase 2 
na modalidade iniciação (teórica); (2) Organização e realização local das provas da OBR nos 
anos de 2012, 2013, 2014; (3) Apoio a projetos de robótica educacional já implantados junto 
às escolas João Brembatti Calvoso e Ignês Andreazza. Espera-se, em breve, que sejam 
ampliadas as oportunidades de formação diversificada, com base nas TICs e na robótica, em 
Ponta Porã. 
 

Palavras-chave: Educação; inclusão digital; raciocínio lógico; robótica educacional; inclusão 
social. 
 

1. Introdução 
Com o grande avanço da tecnologia, essa ação busca incentivar cada vez mais o acesso para 
a mesma, por meio de projetos e ações que envolvem a educação, visando principalmente à 
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preparação de jovens e crianças promissores na área da matemática e computação. Porém, 
atualmente, ainda existem muitas dificuldades em promover ações que levem o contato dos 
jovens e crianças com a tecnologia, sendo necessária a realização de atividades que possam 
criar meios de inclusão, onde a principal ideia é motivar os alunos das escolas do município 
através do contato com a tecnologia, ampliando e diversificando os meios e ferramentas de 
aprendizagem e, desse modo, despertando o seu interesse pelas ciências exatas e a 
computação. 
 
Uma das áreas tecnológicas que mais tem destaque atualmente é a robótica, ela apresenta a 
multidisciplinaridade em diversas áreas do conhecimento, como por exemplo, a mecânica, a 
eletrônica, matemática, física e informática. O emprego de computadores e kits de robótica 
em ambientes educacionais pode ser encarado como um caminho natural, uma ferramenta 
adequada para o desenvolvimento de atividades que envolvam criar, projetar e planejar 
favorecendo assim o processo de ensino-aprendizagem [Chella, 2002]. 
 
A Robótica educacional é um campo que vem tomando destaque nas escolas brasileiras, pois 
atua nas diversas áreas do ensino, auxiliando os alunos no aprendizado e na fixação dos 
conteúdos ministrados, tonando o ensino mais prático e agradável tanto para o professor 
quanto para o aluno [Fistarol et al, 2014].  Segundo [Zilli, 2004] a robótica educacional pode 
desenvolver as seguintes competências: raciocínio lógico; formulação e teste de hipóteses; 
relações interpessoais; investigação e compreensão; representação e comunicação; 
resolução de problemas por meio de erros e acertos; aplicação das teorias formuladas a 
atividades concretas; criatividade; e capacidade crítica. 
 
A importância da utilização da tecnologia computacional na área educacional é indiscutível e 
necessária, seja no sentido pedagógico, seja no sentido social [Tajra, 2000]. A universidade 
tem papel fundamental nesse processo através de projetos e ações de extensão, trazendo a 
população para dentro da universidade e também levando o ensino para fora e tornando 
possível a apropriação da inovação, promovendo espaços de comunicação, troca de 
experiências, cooperação e colaboração entre os diferentes atores deste cenário, conforme 
[Maciel et. al. 2012]. 
 
Este trabalho descreve e apresenta as ações de extensão realizadas pela Universidade 
Federal do Mato Grosso do Sul, Campus de Ponta Porã, através do Programa NERDS da 
Fronteira, visando promover o acesso às Tecnologias da Informação e Comunicação na 
sociedade local através de projetos e ações educacionais, dando ênfase à preparação de 
futuros talentos na área de matemática e computação. Tendo como principais objetivos a 
consolidação da presença da UFMS na cidade, redução dos índices de evasão e ampliação 
das taxas de conclusão dos cursos nessa área. 
 

2. Apresentação das Atividades 
O programa NERDS funciona como uma ação de extensão central, de apoio e suporte a 
outras atividades de extensão envolvendo a robótica, tais como organização das olimpíadas 
científicas, palestras, oficinas e cursos, ministrados em parcerias com as escolas do 
município. Através dos recursos obtidos pelo programa NERDS, foi possível a aquisição de 
materiais e equipamentos que viabilizaram a criação do Laboratório de Robótica de Ponta 
Porã (LaRPP). Atualmente, a infraestrutura do LaRPP dá suporte aos projetos e ao 
desenvolvimento do ensino e da pesquisa, através de programas de iniciação científica e 
publicação de artigos em eventos nacionais e internacionais. Também possibilita novas 
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pesquisas voltadas para a área de dispositivos móveis, visão computacional, robótica, entre 
outras. Além de viabilizar a participação de acadêmicos em competições como a Competição 
Brasileira de Robótica e a Competição Latino Americana de Robótica. 
 
2.1. Projeto Futuros Programadores de Ponta 
Entre os projetos coordenados pelo NERDS da fronteira um dos que mais se destaca é o 
Futuros Programadores de Ponta, voltado para a preparação dos alunos para as olimpíadas 
cientificas que são voltadas para a computação como a Olimpíada Brasileira de Informática 
(OBI) e a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), competições organizadas nos moldes das 
outras olimpíadas cientificas brasileiras. Ele visa oferecer treinamentos para o maior número 
de alunos, das escolas de Ponta Porã e região que tenham interesse. O projeto é executado 
por acadêmicos da universidade, coordenado por um docente do campus de Ponta Porã e 
possui o apoio e o suporte de um Grupo PET. 
 
Buscando dar suporte à OBI, o campus de Ponta Porã através do projeto Futuros 
Programadores de Ponta, se apresenta como sede de um curso de introdução à 
programação e à lógica, ministrados por acadêmicos do campus aos melhores colocados na 
fase do nível iniciação, fase esta que testa o raciocínio lógico dos alunos. O treinamento 
oferecido visa preparar os alunos para a fase programação da OBI e também incentivá-los a 
terem interesse pelas áreas em que o campus atua, tornando-os possíveis acadêmicos e 
futuros profissionais qualificados e com um bom raciocínio lógico e matemático, busca 
também treinar os professores para darem suporte aos alunos em suas respectivas escolas, 
possibilitando a realização das provas nas próprias escolas [Macena 2013]. 
 
Vale lembrar que o contato entre alunos de ensino fundamental e médio com os alunos da 
universidade é de suma importância para a projeção do campus no município, e para a 
criação de novas e melhores oportunidades para os alunos. 
 
2.2. Projeto CNPQ - Cunharandu 
Buscando chamar a atenção das mulheres para os cursos de computação, misturamos dança 
com a computação e obtivemos a dança com robô, modalidade existente na Competição 
Brasileira de Robótica e também na Competição Latino Americana de Robótica. Ele ocorre 
com a parceria da Escola João Brembatti Calvoso, de Ponta Porã, onde oferecemos aulas de 
introdução à programação, de forma bem pratica, o projeto faz com que as alunas tenham 
uma experiência técnica e concreta, manipulando e programando robôs. Nesse projeto, elas 
têm que montar o robô lego e programa-lo de acordo com a coreografia desenvolvida para a 
dança. 
 
Em 2014, o programa NERDS foi representado na Competição Brasileira de Robótica e na 
Competição Latino Americana de Robótica, na dança de robôs pelas alunas da escola 
Calvoso, e lá elas conseguiram a medalha de bronze para Ponta Porã. Com a parceria da 
universidade com as escolas do município, a interação dos jovens e crianças com a 
computação fica bem mais fácil e dessa forma desperta o interesse de todos. 
 
2.3. Palestra Motivacional sobre Robótica na Educação 
O programa apresenta também uma palestra motivacional sobre a robótica na educação 
para crianças e adolescentes, voltada para os alunos do ensino médio e fundamental. Essa 
palestra apresenta a seguinte estrutura: 
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 Breve relato sobre a história da robótica, e a origem do termo, robótica, que em 
tcheco significa: “trabalho exercido de forma compulsória”. Posteriormente o termo 
foi reformulado para: “Equipamento multifuncional e reprogramável, projetado para 
desempenhar determinada função”. 

 Conta sobre Seymour Papert, proeminente educador estadunidense conhecido por 
ter criado a linguagem LOGO, muito utilizada para noções básicas de robótica para 
crianças. 

 Conta também sobre Paulo Freire que foi um educador, pedagogista e filósofo 
brasileiro, considerado o patrono da educação brasileira e um dos pensadores mais 
notáveis na história da pedagogia mundial. 

 Robótica Pedagógica: “Área recente e voltada para desenvolver projetos 
educacionais, envolvendo a atividade de construção e manipulação de robôs, 
proporcionando um ambiente de aprendizagem alternativo ao aluno, visando 
desenvolver seu raciocínio, sua criatividade, seu conhecimento em diferentes áreas, 
o trabalho em equipes e o interesse pela tecnologia”. 

 
2.4. Oficina de Robótica 
O programa oferece oficinas de robótica utilizando o kit educacional da LEGO Mindstorm 
NXT 2.0. Essas oficinas já foram oferecidas em diversos eventos como ERI-MS, ERI-MT, 
Semanas Acadêmicas, entre outros, realizados em cidades como: Ponta Porã (MS), Corumbá 
(MS), Três Lagoas (MS), Coxim (MS), Rondonópolis (MT), Alto Araguaia (MT). 
 
A oficina tem como objetivo pôr em prática o que foi visto na palestra motivacional. O kit 
educacional da LEGO é constituído de: motores, sensores, bloco programável e peças LEGO 
em geral. Um modelo básico é montado e utilizado no ensino de uma nova linguagem de 
programação para movimentar o robô, a linguagem NXC (Not eXactly C – Não exatamente 
C), uma linguagem simples e didática muito parecida com a linguagem C. 
 
Também é oferecida oficina de Arduino UNO, que consiste na parte teórica, onde se aprende 
um pouco de eletrônica básica, e na parte prática, onde se realiza alguns experimentos 
testes com o Arduino à fim de se aprender a programá-lo. A linguagem aprendida também é 
C, com algumas diferenças sutis em relação à linguagem C pura. 
 
2.5. Atividades Efetivamente Desenvolvidas e Atividades Futuras 
As atividades desenvolvidas foram: Organização e realização de olimpíadas cientificas 
(Futuros Programadores de Ponta); Apoio a eventos (ERI, ENCOSMAT, ECOPET, FEIRA DAS 
PROFISSÕES, RECEPÇÃO DE CALOUROS, ETC); Laboratórios específicos (LARRP, LEPMAT, 
FÁBRICA DE SOFTWARE); Competição Brasileira e Latino Americana de Robótica (CBR/LARC);  
Projetos com fomento externo (CNPQ - CUNHARANDU, FUNDECT – ADAPBOT); Participação 
em eventos nacionais e internacionais (ERI, CSBC, CBR/LARC, INTERPET, ECOPET, ERTIC, 
ROBOCUP, ENEX, ETC); Cursos e oficinas para alunos e professores de escolas municipais e 
da UFMS; Projetos ligados ao meio ambiente (LARRP SUSTENTÁVEL); Projetos de inclusão 
(PRÓ - ENEM BILÍNGUE – PREPARATÓRIO BÁSICO PARA SURDOS); Publicações de artigos 
(SENID, ERI, CBIE, WVC, ETC); Revista Porandu do campus de Ponta Porã, etc. 
 
As próximas atividade tem como metas: Continuar ampliando as oportunidades de formação 
de crianças, jovens e adultos com novas ações integradas. Melhorar os resultados nas 
Olimpíadas Científicas. Ampliar a participação na OBR modalidade prática. Aumentar as 
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ações nas escolas rurais e também a acessibilidade e inclusão. Criar mais ações na área da 
Robótica pedagógica. 
 

3. Análise da Experiência 
Não foram poucos os desafios e as dificuldades que o programa teve que enfrentar. A 
questão do espaço físico inadequado para a realização das atividades, o excesso de trabalho 
dos professores, impedindo um maior comprometimento com o projeto, foram fatores que 
dificultaram o desenvolvimento idealizado do projeto, sendo necessárias várias adaptações 
no transcorrer das atividades. 
 
Para solucionar esses contratempos a coordenação do programa rapidamente buscou 
aumentar o contato entre a universidade e as escolas, oferecendo um local apropriado para 
ao desenvolvimento das atividades. Chamou a atenção dos professores para as ações, 
realizando palestras e oficinas e cativando os alunos. 
 
Atualmente, o programa encontra-se consolidado e muito bem aceito junto às escolas e 
organizações educacionais do município de Ponta Porã. 
 
Cabe ressaltar que a ação proporcionou uma aproximação com as escolas, através dos 
Núcleos de Tecnologia Educacional do Município (NTEM) e do Estado (NTE). Além disso, a 
Secretaria Municipal de Educação vem apoiando a logística de organização e realização das 
provas das olimpíadas científicas. 
 
3.1. Resultados Alcançados 
O grande crescimento nos números de inscritos mostra que o programa está cada vez mais 
consolidado e dando maior suporte para os alunos:  
(1) Organização e realização da OBI nos anos de 2010 (100 inscritos), 2011 (200 inscritos), 
2012 (500 inscritos), 2013 (1.800 inscritos), 2014 (2.700 inscritos), com 3 classificados para 
fase 2 da programação júnior e 151 classificados para a fase 2 na modalidade iniciação 
(teórica); 
 

 
Tabela com o numero de inscritos na OBI-2013 
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Tabela com o numero de inscritos na OBI-2014 

 
Em 2014 foram 61 classificados para Fase dois na modalidade programação júnior no país, 
destes, três eram de Ponta Porã. No estado tivemos 173 classificados para a Fase dois na 
modalidade iniciação, sendo que destes 151 alunos são Ponta Porã. 
(2) Organização e realização local das provas da OBR nos anos de 2012 (760 inscritos), 2013 
(2.400 inscritos), 2014 (3.500 inscritos); (3) Apoio a projetos escolas de 3º Congresso 
Brasileiro de Informática na Educação (CBIE 2014) robótica educacional, com treinamentos e 
cursos sobre robótica, junto às escolas João Brembatti Calvoso e Ignês Andreazza, que já 
possuem ações nesse sentido. 
 
Tivemos a aquisição de materiais e equipamentos que viabilizaram a criação do Laboratório 
de Robótica de Ponta Porã (LaRPP). Com uma ótima infraestrutura, o LaRPP dá suporte aos 
projetos e ao desenvolvimento do ensino e da pesquisa, através de programas de iniciação 
científica e publicação de artigos em eventos nacionais e internacionais. Desse modo 
possibilita a participação dos acadêmicos em novas ações de pesquisa e conhecimento, 
voltadas para a área de dispositivos móveis, visão computacional, robótica, entre outras.  
Tudo isso torna possível a participação de acadêmicos em provas e competições, nacionais e 
internacionais, como a Competição Brasileira de Robótica, a Competição Latino Americana 
de Robótica e a Maratona de Programação. 
 
O programa NERDS da Fronteira foi aprovado pela quarta vez no Edital PROEXT 2015, com 
nota máxima recebendo recursos para 2015 e 2016. Um ótimo resultado que mostra a 
seriedade de todos os envolvidos com o programa. 
 

4. Considerações Finais 
O Programa NERDS da Fronteira é, hoje, o principal programa de extensão da Fundação 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Campus de Ponta Porã. A ação esta cada vez 
mais firme na universidade, desse modo vai fortificando também a consolidação da 
universidade no munícipio. O programa abrange diversos projetos em varias áreas a serem 
seguidas, mas todos têm a inclusão digital como uma das suas principais metas. 
 
Desde 2010, início do projeto Futuros Programadores de Ponta, já citado nesse artigo, o 
número de inscritos na OBI vem crescendo, isso se deve ao incentivo vindo das escolas para 
os alunos, que é fruto de vários trabalhos realizados até aqui. Esse é um forte indicio de que 
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o trabalho está sendo bem feito e que o projeto cresceu, dessa forma se tornando 
fundamental no município junto com o programa NERDS da Fronteira. 
 
Nessa trajetória de cinco anos, o programa foi desenvolvido pelos discentes, bolsistas, 
docentes e voluntários da UFMS/CPPP.  Como já citado aqui, não foram poucos os desafios 
que a equipe enfrentou para chegar até aqui. Nas escolas, a questão do espaço físico 
inadequado para a realização das atividades, o excesso de trabalho dos professores, 
impedindo um maior comprometimento com o projeto, foram fatores que dificultaram o 
desenvolvimento idealizado do projeto, sendo necessárias várias adaptações no transcorrer 
das atividades. 
 
Por outro lado, a vivência de professores e alunos de graduação e ensino fundamental e 
médio num processo interdisciplinar de ensino e aprendizagem em um programa de 
extensão tem demonstrando que todo o grupo sai fortalecido. As contribuições de cada um 
tornam-se visível no trabalho com alunos, por meio das relações que vão se estabelecendo, 
o respeito ao conhecimento do outro, e o reconhecimento da relevância de uma abordagem 
interdisciplinar. 
 
Com isso, o programa tem alcançado muitas conquistas, e talvez a mais importante, seja o 
vinculo que tem se estabelecido entre os alunos das escolas municipais com os bolsistas e 
docentes da UFMS/CPPP. 
 
A equipe conta, atualmente, com dez discentes bolsistas, e recebe o apoio de outros 
docentes, alunos voluntários e bolsistas de outros projetos e programadas e do grupo 
PET/Fronteira, vinculado ao Câmpus de Ponta Porã da UFMS. A equipe realiza reuniões 
quinzenais para discussão dos problemas encontrados nos projetos, tomadas de decisões 
sobre aspectos relacionados ao trabalho, além de participar de um programa de educação 
continuada. Este último tem por finalidade a construção de um referencial teórico 
metodológico para o programa, promover o compartilhamento de conhecimento e práticas 
profissionais, criando-se, assim, uma abordagem interdisciplinar. 
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O cotidiano das formigas no Pantanal em quatro atos: morar, cuidar, 
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Resumo 
Um dos mais importantes invertebrados, as formigas são insetos eusociais, podendo ser 
encontradas em praticamente todo tipo de ambiente terrestre, com exceção dos polos. 
Possuem mais de 17.000 espécies, porém os especialistas estimam que existam mais de 
30.000 espécies. O conhecimento obtido com a pesquisa realizada com formigas pode ser 
usado em varias aplicações, por exemplo, como bioindicadores de diversidade e 
monitoramento de alterações na biodiversidade local. Além de se realizar pesquisas com 
formigas também é importante divulgar o conhecimento das formigas obtido com essas 
pesquisas, principalmente aos jovens, para que sejam incentivados a conhecer e se 
interessar pelo estudo desses insetos. Esse projeto tem o objetivo de divulgar o 
conhecimento das principais espécies de formigas que ocorrem no Mato Grosso do Sul, em 
especial o comportamento e hábitos de vida, as características para o seu reconhecimento 
por leigos e a sua importância para a manutenção dos ecossistemas (serviços ambientais). As 
atividades realizadas no projeto são dividas em três; a exposição fotográfica “O cotidiano das 
Formigas no Pantanal em quatro atos: morar, cuidar, explorar, comer”; a produção e 
distribuição gratuita do livro infanto-juvenil “Atlas Formigas de Mato Grosso do Sul' a escolas 
do ensino fundamental e bibliotecas públicas do MS; e a produção e abertura da página 
'Formigas de Mato Grosso do Sul' no portal de divulgação científica LifeDesks. O projeto 
ainda está em andamento com a elaboração dos textos do livro e que também serão 
publicados na página 'Formigas de Mato Grosso do Sul'. 
 

Palavras-chave: Mirmecologia; fotografia; educação para a ciência. 
 

1. Introdução  
As formigas podem ser consideradas o grupo de insetos em maior número, na pesquisa pode 
ser utilizado como bioindicadores, possuem grande importância ecológica nas interações 
com outros invertebrados, ou até mesmo animais vertebrados de maiores porte (CAETANO, 
2002). Apesar de toda essa importância, as formigas ainda são vistas muitas vezes como 
pragas.  Pensando nisto também, o projeto "Cotidiano das formigas em quatro atos: morar, 
cuidar, explorar, comer" se dedicou a divulgação do conhecimento produzido acerca das 
formigas de Mato Grosso do Sul a estudantes e professores do ensino fundamental através 
de uma cartilha com informações sobre as principais espécies do estado. Este método de 
aprendizagem via cartilhas é muito importante para o desenvolvimento na educação 
ambiental, pois orientam o aluno à pesquisa em casa e mostra de forma didática o que só 
poderia ser encontrado em artigos científicos, outra modalidade de ensino utilizada foi via 
internet, voltado a Educação Ambiental, comunicação/divulgação cientifica e popularização 
da ciência. 
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2. Apresentação das Atividades 
Inicialmente nesse projeto de extensão foram escolhidas aproximadamente 40 espécies de 
formigas para serem fotografadas e elaborarmos textos que estarão presentes no livro 
infanto-juvenil “Atlas Formigas do Mato Grosso do Sul”, para a elaboração dos textos das 
formigas realizamos pesquisas sobre o comportamento, taxonomia e interação formiga-
planta em artigos científicos, livros e observação em campo das espécies selecionadas. Para 
a elaboração dos textos usamos as informações encontradas nas pesquisas com uma 
linguagem que o público alvo do livro possa entender com facilidade. Também estavam 
previstas a exposição fotográfica “O cotidiano das Formigas no Pantanal em quatro atos: 
morar, cuidar, explorar, comer”; e a produção e abertura da página 'Formigas de Mato 
Grosso do Sul' no portal de divulgação científica LifeDesks; estas atividades não foram 
realizadas pois ambas requerem que o livro “Atlas Formigas do Mato Grosso do Sul” esteja 
pronto, pois ele será distribuído durante a exposição e os textos farão parte da página. As 
atividades efetivamente desenvolvidas foram a elaboração da cartilha, que hoje está em faze 
de revisão, e a fotografia das espécies selecionadas.  
 

3. Análise da Experiência 
A pesquisa de informações, principalmente artigos científicos, é uma atividade que 
constantemente é desenvolvida no curso de Ciências Biológicas, o qual grande parte da 
equipe é aluno, logo foi uma atividade onde não encontramos grandes dificuldades; a 
observação em campo, tanto dentro do perímetro urbano da cidade quanto em viagens para 
atividades de coleta de dados nos proporcionou presenciar comportamentos das formigas 
que somente conhecíamos por relatos em artigos. 
 
Toda essa pesquisa nos deu base de informação para elaborarmos os textos do livro, durante 
essa atividade grande parte da equipe encontrou dificuldades em escrever os textos de uma 
forma de fácil compreensão para o público alvo. Para que os textos ficassem de uma forma 
mais compreensível, e didática possível nós escrevíamos os textos e entregávamos para o 
nosso orientador onde ele apontava os pontos que deveriam ser reescritos e depois nos 
devolvia, onde reescrevíamos até que o texto ficasse com a forma ideal. Essa etapa de 
escrever o livro foi muito demorada e por conta disso o projeto não pode ser finalizado. 
 

4. Considerações Finais 
Um projeto de extensão tem a função de aproximar a comunidade externa para o ambiente 
da universidade, isso o torna uma importante ferramenta para a divulgação cientifica, pois a 
informação obtida nas universidades com pesquisas não deve ficar somente no meio 
acadêmico, ela deve ser levada ao público que não tem o habito de buscar informações 
desse tipo. Aprender a passar conteúdos científicos de uma forma que qualquer pessoa 
possa entender, foi um aprendizado que foi proporcionado aos participantes desse projeto. 
Esse livro que está sendo elaborado, pode ensinar a comunidade da importância de se 
conservar áreas naturais para preservar não só as espécies de formigas, mas também as 
outras espécies tanto da flora quanto da fauna que dependem dela, direta e indiretamente, 
e quem sabe incentivar algumas pessoas a buscarem informações cientificas ou até se 
tornarem parte do meio acadêmico. 
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OFICIÊNCIA.OFICITEC-atividades experimentais e divulgação científica 
de Ciências, Engenharias e Tecnologias para estudantes e professores 
da Educação Básica 
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Resumo 
Muitos são os indicadores socioeconômicos que demonstram a necessidade de melhoria do 
programa de ensino de ciências nas escolas públicas. É de suma importância que as ações 
dos cursos de licenciaturas, principalmente nas instituições públicas, prezem para execução 
de metodologias experimentais nos diversos campos das ciências visando atender a 
demanda da faixa etária do ensino fundamental e médio. A proposta da OfiCiTEC, cuja 
metodologia é baseada no método do investigativo vem sendo desenvolvido nas atividades 
organizadas pelo grupo “ARANDÚ - Tecnologias no Ensino de Ciências”, constituído por 
alunos da graduação do curso de química e engenharia civil que pretende contribuir de 
forma pragmática na realização destas atividades, através da aplicação de oficinas 
experimentais de química e engenharia nos alunos dos ensinos fundamental e médio de 
escolas públicas e professores da rede pública d o Estado. Os principais objetivos do projeto 
são: a) Diminuir o índice de desistência dos graduando(a)s nos primeiros semestres dos 
cursos e causar interesse em estudantes do Ensino Médio pelos cursos de Ciências e 
Engenharias; b) Capacitar professores a prosseguirem seu aprendizado, de modo 
continuado, contribuindo para uma formação que responda às demandas da sociedade 
moderna, notadamente em direção à Engenharia; c) Desenvolver e aplicar oficinas 
experimentais baseadas na metodologia das Oficiências. Para isso, foram elaborados roteiros 
de atividades experimentais que contemplem 40% de apresentação teórica e 60% de 
aplicação e manuseio/manipulação de experimentos. A partir das atividades propostas pelo 
projeto foi possível identificar a curiosidade dos alunos em relação aos fenômenos físicos 
estudados com aplicação da intuição na solução de problemas reais. Ficou evidente, pela 
equipe do projeto, a desafiadora necessidade de mobilização na escola de princípios básicos 
de ensino pautados em resolução de problemas práticos com o uso dos conhecimentos 
ensinados pela escola ao longo do semestre.  A principal dificuldade encontrada foi a 
disponibilidade das escolas estaduais, de Campo Grande, em receber o projeto nos finais de 
semana. Contudo, espera-se que até o final do ano consigamos atingir 6 (seis) escolas com 
um número aproximado de 1800 alunos e professores atendidos pelo projeto. 

 
Palavras-chave: OFiCiTEC; Engenharia; Tecnologia. 
 

1. Introdução 
Avaliações do PROEB, PISA e ENEM (ensino básico fundamental e médio), no Brasil, indicam 
a urgência de um ensino voltado para o aprimoramento das habilidades de observação, 
raciocínio, pesquisa e inovação; contrapondo-se ao uso apenas do modelo tradicional 
mecânico e mnemônico. Essa tradição aponta para os efeitos retrógrados desse antiquado 
modelo, no curso superior, pois, nesse nível, existe a demanda das habilidades supracitadas 
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para o domínio tecnológico e de pesquisa, responsáveis por moverem o universo do 
conhecimento. A universidade acaba perdendo tempo, energia e qualidade com o 
desinteresse e falta de aptidão dos alunos para as ciências. E por esses motivos, alguns 
professores que experimentam essa decepção põem-se a buscar soluções para esse impasse. 
Mas o grupo de alunos universitários nem sempre consegue mudar de comportamento em 
relação à pesquisa o que, em alguns casos, colabora para a evasão no curso superior e até 
mesmo para a diminuição do interesse dos alunos pelos cursos de exatas. 
 
Em decorrência dessa situação observada, foi que se elaborou esse projeto de atividades de 
pesquisa com a educação básica, ensino fundamental e médio. E para isso escolheu-se a 
Metodologia de Projetos, antes restrita ao ensino superior.  Essa nova metodologia auxilia 
nas atividades teóricas desenvolvidas, dentro e fora de sala de aula, proporcionando aos 
alunos melhor compreensão das matérias ministradas, além de fazer com que eles 
aperfeiçoem a capacidade de criação e raciocínio lógico provenientes do hábito de pesquisa 
e iniciação científica. 
 
O intuito de formar um aluno pesquisador, nesse período, visa a desenvolver nele o espírito 
científico responsável por ensiná-lo a se comportar diante dos problemas e, mediante a 
observação, a investigação, o levantamento de hipóteses, a coleta de dados, a análise, ser 
capaz de construir propostas de soluções. Essa cultura de convívio com as ciências, desde o 
ensino básico, responsável por levá-lo a novas descobertas, poderá também ensiná-lo a 
utilizar a ciência para melhorar a vida em sociedade. E nesse papel de construir um aluno 
com comportamento tecnológico e científico, encontra-se o professor, pois ele irá orientar o 
aluno a desenvolver um trabalho com informações fiéis, além de apresentar a ele 
mecanismos de pesquisa alternativos e inovadores durante todo o processo. 
 
Todavia para isso, o professor necessita-se imergir também na pesquisa, ou seja, ser antes 
um pesquisador. A escola, por sua vez, possui a obrigação de possibilitar esse tipo de 
trabalho dentro da instituição, incentivando alunos e professores, no que for possível, para 
que a realização dos projetos seja feita da melhor forma. A união dessas três forças (aluno, 
professor e escola) oportuniza aos estudantes um melhor preparo para o então competitivo 
mercado de trabalho, que está cada vez mais exigente e que elege, preferencialmente, 
profissionais capazes de lidar com a tecnologia e ciência e que zelem pelo seu 
desenvolvimento intelectual e científico. 
 
Nesse contexto de construção e reconstrução do conhecimento científico e tecnológico, há a 
necessidade da modernização dos modelos tradicionais de ensino. Dessa forma, o projeto 
OFiCiTEC surgiu do anseio de implementar, na rede pública, a Metodologia de Pesquisa e 
elaboração de projetos inovadores. 
 

2. Apresentação das Atividades 
Para a formação do grupo de trabalho desse projeto, elaborou-se um edital público para 
graduandos e pós-graduandos de diversos cursos da UFMS - que após divulgação e período 
de inscrição de interessados - garantiu a seleção justa para todos. Decorrido esse momento, 
realizou-se a análise do público-alvo e do ambiente educacional e iniciaram-se as atividades 
de preparação para o trabalho de campo. 
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Houve estudos iniciais, elaboração de roteiros de atividades práticas e quanto ao conteúdo, 
optou-se que seriam 40% de apresentação teórica e 60% de aplicação e 
manuseio/manipulação de experimentos. 
 
Contataram-se as escolas e as que aceitaram receber o projeto, nos finais de semana, foram 
contempladas para participarem do programa. Considerada a situação precária que muitas 
delas enfrentam, priorizou-se, em cada oficina, o uso de materiais de fácil acesso e baixo 
custo, sempre considerando as circunstâncias em que os alunos vivem. Deu-se ênfase na 
seleção de conteúdos com resultados problemáticos na aprendizagem. Os professores 
fizeram a seleção dos problemas apoiando-se no Referencial Curricular da Rede Municipal de 
Ensino. 
 
Ao final de cada oficina e curso desenvolvido, os alunos e professores preencheram uma 
ficha de avaliação para que houvesse o devido controle do grau de envolvimento dos 
graduandos ministrantes e noção do aparente impacto do projeto na vida acadêmica dos 
participantes. 
 
Previu-se que cada oficina tivesse a duração média de duas horas e que, no mínimo, quatro 
turmas de alunos e três de professores fossem atendidas em cada edição. 
 
As ações executadas ao longo do projeto foram divididas em quatro tipos: 
•Atividade 1: Oficinas experimentais “Como Faz?” para professore e alunos (OFT); 
•Atividade 2: Clube de Engenharia e Ciências Exatas nas Escolas (CEC); 
•Atividade 3: Visitas Técnicas monitoradas a UFMS e Empresas voltadas ao ramo de 
Engenharia, Computação e Ciências Naturais (VIT); 
•Atividade 4: Workshops sobre mercado de trabalho voltada para as graduandas (WKS). 
 
Descrição das atividades (oficinas): 
(OFT) Oficina de ferramentas e materiais para o ensino em informática: apresentação e 
discussão de ferramentas e novos materiais que podem ser adotados por professores no 
ensino de conteúdos da área de informática para estudantes do ensino médio; 
(OFT) Termodinâmica das Explosões; 
(OFT) Oficina de Maquete com materiais recicláveis; 
(OFT) Instalações Elétricas Residenciais Básicas e Avançadas; 
(OFT) A eletricidade e o magnetismo do nosso dia-a-dia; 
(OFT) Algoritmos e Programação (O que podemos fazer com Software?); 
(OFT) Você tem medo de eletricidade?; 
(OFT) Criando o Meu Pequeno Mundo;  
(OFT) A Pressão Está em Todo Lugar!;  
(OFT) Álcoois em nossas vidas;  
(OFT) Mega Bolha;  
(OFT) Um Mundo de Formas: Transformações Físicas e Químicas da Matéria;  
(OFT) Estudando a influência da Geometria na Resistência de Vigas; 
(OFT) Desvendando a Resistência dos Materiais por Meio da Tensão e Deformação; 
(OFT) Produzindo Blocos com Solo-Cimento; 
(OFT) Concursos de pontes de macarrão: elaborar, organizar e desenvolver uma competição 
didática com alunos da graduação e promover o interesse de nossos alunos pelo assunto; 
 
O projeto se encontra atualmente na 40ª edição, sendo que no período de maio a dezembro 
de 2014 foram realizadas nove Oficiências, atingindo cerca de 1600 alunos e professores dos 
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municípios de Campo Grande, São Gabriel, Miranda, Aquidauana, Bodoquena, Rio Verde de 
Mato Grosso e Bandeirantes. 
 

3. Análise da Experiência 
Percebemos ao término do projeto, versão 2014, que foram vários os impactos efetivos 
provenientes dele: atendimento amplo a escolas públicas com a finalidade de inserir o aluno 
no universo científico-tecnológico; capacitação dos professores para incentivarem o espírito 
motivacional dos alunos para a pesquisa; ampliar a capacidade de o projeto atender a um 
número cada vez maior de interessados e, por último, ter mais alunos interessados em 
cursar as áreas de exatas, no curso superior – uma forma clara de amenizar a ausência 
desses profissionais no mercado de trabalho futuramente. 
3.1. Impacto Social: 
A maioria dos alunos contemplados com as oficinas experimentais é de cidades do interior 
do Estado e de escolas públicas (FIG.1). Ao fim de cada Oficiência muitos deles relatam o 
anseio em desvendar ainda mais o ambiente tecnológico e empírico que é proposto no 
programa e que antes eles desconheciam. Percebemos, então, que o principal impacto social 
a considerarmos refere-se à inserção de uma nova perspectiva de estudo e pesquisa, que 
pode influenciar no futuro acadêmico e profissional dos participantes. Além disso, observou-
se grande aprendizado na vida dos ministrantes, que por sua vez tiveram a oportunidade de 
participar, direta ou indiretamente, da experiência e perceberem uma nova perspectiva 
educacional na vida desses alunos. 
 

 
Figura 1. E.E. Carmelita Canale Rebuá- Miranda/MS 

 
3.2. OFiCiTEC/Escola: 
Para a escola, por exemplo, foi vantajoso receber as edições do OFiCiTEC, pois nelas, a 
ciência e tecnologia (FIG.2) foram colocadas ao alcance dos alunos que, por sua vez 
demonstraram interesse por matérias na área de exatas (Matemática, Física, Química) e pela 
pesquisa em si, conforme muitos professores posteriormente informaram à equipe 
organizadora. Foram várias as experiências vivenciadas nas diversas oficinas ministradas com 
objetos pedagógicos muito simples para confecção de pontes, como por exemplo, macarrão, 
Durepoxi, cola quente, cano de PVC, palito de sorvete; construções geométricas com palito 
de churrasco; solo e cimento para a confecção de tijolos - entre outros materiais. 
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Figura 2- E.E. João Pedro Pedro Pedrossian – Bodoquena/MS 

 
3.3. OFiCiTEC/Visitas de Campo: 
Além das oficinas experimentais, os alunos também tiveram a oportunidade de conhecer 
alguns ambientes laboratoriais de pesquisa da UFMS (LMCC, BATLAB, LENHS, LABSE, LAD, 
entre outros) e participar de visitas de campo (Mineradora em Rio Verde de Mato Grosso - 
aula sobre paleontologia, Gruta em Bodoquena – aula sobre formações rochosas- FIG.3). 
 

 
Figura 3. Visita Monitorara à Gruta de Bodoquena – MS 

 
3.4. OFiCiTEC/Professores: 
Para os professores o projeto também foi relevante, pois durante as oficinas eles receberam 
cursos de capacitação e informações essenciais sobre mecanismos de pesquisas e 
aperfeiçoamento profissional (FIG.4). E de posse das novidades eles estarão mais dispostos a 
imergirem-se nesse universo (científico-tecnológico) com a finalidade não só de atualizarem 
os seus conhecimentos, modernizarem as aulas, mas serem privilegiados com maior 
envolvimento dos seus alunos nas atividades cotidianas de ensino. 
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Figura 4. Capacitação de professores – Bodoquena/MS 

 
3.5. Impacto Científico: 
A elevação no número de participantes mostra-se responsável pelo impacto científico. Há 
cada edição do OFiCiTEC, nas escolas, percebe-se o aumento no número de alunos 
envolvidos (FIG.5), em feiras culturais (FETEC-MS e FEBRACE, por exemplo). Esse fato é 
decorrente do claro incentivo e desenvolvimento de projetos de pesquisa atrelados à 
tecnologia e ciências. Assim torna-se evidente a importância de a universidade interagir com 
a comunidade local, interessando-se em colaborar para intervir na problemática com 
possíveis soluções. 
 

 
Figura 5. FETEC-MS 2014 – Campo Grande/MS 

 
Ano a ano há o aumento do número de projetos cadastrados e um dos grandes motivadores 
desse crescimento são projetos como o do OFiCiTEC. Isso resulta em trabalhos inovadores 
que recebem premiações e reconhecimento, in loco e nacional (FIG.6). Comemoram o 
sucesso, a universidade, os universitários e os alunos da rede pública de ensino. 
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Figura 6. Premiação FETEC-MS 2013 

 
3.6. Problemas e Soluções: 
Deparamos com alguns problemas para executar o projeto, como por exemplo, o baixo 
número de professores da rede pública inscritos; a ausência de participação efetiva, na 
comissão organizadora das oficinas, de pessoas advindas das secretarias municipais de 
educação e estaduais; empecilhos na divulgação do projeto e conquista do interesse do meio 
escolar, professores e alunos; incompatibilização dos anseios das escolas com a demanda do 
projeto; bem como a resistência de algumas instituições em receber as oficinas nos finais de 
semana. 
 
Para que esses impasses pudessem ser amenizados ou solucionados foi essencial o frequente 
diálogo entre a comissão do programa e as instituições cadastradas. Mesmo assim, como 
relatado anteriormente, 1600 alunos e professores puderam participar do projeto, o que 
correspondeu a 88,88% do previsto inicialmente. 
 

4. Considerações Finais 
Foi proposta a interação entre a UFMS e escolas de ensino básico do estado. Essa interação 
foi capaz de auxiliar na difusão do conhecimento científico-tecnológico, que antes ficava 
praticamente restrito ao nível superior, aos estudantes do ensino fundamental e médio de 
escolas do interior e da capital do estado do Mato Grosso do Sul. Além disso, houve a 
qualificação de professores, por meio de palestras e oficinas, para que estes pudessem dar 
continuidade ao projeto independentemente. A principal dificuldade encontrada foi a 
disponibilidade das escolas estaduais para receber as oficinas durante os finais de semana. 
Mesmo assim, cerca de 1600 alunos e professores foram atendidos durante o ano 2014. 
 
Tornou-se imprescindível o apoio de professores e alunos de diversos cursos de graduação 
para que as atividades relatadas neste projeto fossem realizadas com sucesso. Não só para 
os envolvidos na execução do trabalho, mas principalmente para as escolas participantes, 
percebeu- se ter sido uma experiência muito produtiva; pois, além de proporcionar aos 
alunos de ensino médio e fundamental uma ampla visão do universo acadêmico, o corpo 
docente dessas instituições pode perceber os benefícios do desenvolvimento educacional 
atrelado ao hábito de pesquisa na educação básica. Para tanto, foi preciso que eles 
pudessem compreender que não há pesquisa sem questionamento, nem autonomia sem a 
modernização do modelo arcaico de formação estudantil. 
 



 

Anais do Encontro de Extensão Universitária da UFMS - ENEX - ISSN 2359-4888 
Edição 01 (2014) - p. 58 

Preza-se pela continuidade desse projeto durante o próximo ano, 2015, visto que a proposta 
tem resultado em ações contínuas de melhoramento no ambiente escolar e universitário, 
pois ele está também vinculado a um projeto maior: “Novos Talentos” da CAPES. O 
prosseguimento das atividades será essencial para o possível  aumento do ingresso dos 
alunos nas áreas de exatas,no curso superior, bem como para reduzir o índice de evasão 
nesses cursos. 
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Tratamento de madeira na propriedade rural 
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Resumo  
A realização de eventos técnico-científicos, no formato do Tecnoagro 2014 – Rumo a altas 
produtividades, são iniciativas que contribuem para a consolidação do aprendizado de todos 
que participam, pois ao mesmo tempo em que permite maior integração dos acadêmicos 
com as cadeias produtivas, também possibilita um importante intercâmbio de informações 
com outros pesquisadores e professores de outras Instituições de Pesquisa e Ensino. Além 
disso, tem a participação de produtores rurais e profissionais que atuam na região, trazendo 
entendimento e discussão de soluções para os problemas regionais. Especificamente no 
stand, da UFMS/Agrisus foram abordados temas de sistemas sustentáveis de produção, e as 
práticas de tratamento de madeira na propriedade rural, uma vez que a pecuária é 
expressiva no estado do Mato Grosso do Sul e a utilização dos moirões tratados é de grande 
importância para esta atividade. Este tratamento permite proteger e retardar do ataque de 
agentes degradadores. Sendo assim, foram realizadas práticas de tratamento pelo método 
de substituição de seiva, o qual é uma forma de tratamento prática, de baixo custo, eficiente 
e caracteriza-se pelo baixo grau de sofisticação, dispensando investimentos com 
infraestrutura e equipamentos, e pode ser aplicado em geral, pelo próprio usuário da 
madeira. Os mourões de eucalipto chegam a ter uma durabilidade de 10 a 15 anos, de 6 a 7 
vezes mais do que a madeira não tratada. Além disso, permite ampliar a utilização de 
madeira de reflorestamento, estando de acordo com as exigências das leis ambientais e 
também gera uma economia por parte dos produtores que não necessitam comprar esse 
material tratado de usinas de tratamento. O stand proporcionou o contato de acadêmicos de 
Engenharia Florestal com pequenos, médios e grandes produtores, proporcionando a 
complementação e experiência na formação acadêmica dos universitários, participantes e 
visitantes do evento, e contou com aproximadamente 430 pessoas visitando, entre discentes 
da UFMS (Agronomia e Engenharia Florestal), UEMS - Cassilândia, Unesp – Ilha Solteira, 
produtores e profissionais da área. Além deste evento, também foi realizada uma atividade 
no assentamento Mateira, localizado no município de Paraíso das Águas, o qual contou com 
a presença dos assentados e houve o sorteio de brindes para os participantes. 
 

Palavras-chave: Tratamento; madeira; propriedade rural. 
 

1. Introdução 
A escassez de espécies nativas de alta resistência natural, devido à exploração não 
sustentável, fez com que o homem passasse a utilizar outras espécies menos duráveis, 
porém de rápido crescimento, e provenientes de reflorestamentos. Como no Brasil a maioria 
das florestas plantadas se iniciaram com Eucalyptus spp., a utilização dessa espécie para 
mourões tornou-se prática comum entre os produtores. Mas, essa espécie possui baixa 
resistência apresentada por organismos xilófagos, e se degradam muito rápido em relação às 
nativas antigamente utilizadas. 
 

mailto:deborah.soratto@ufms.br


 

Anais do Encontro de Extensão Universitária da UFMS - ENEX - ISSN 2359-4888 
Edição 01 (2014) - p. 60 

Para suprir a demanda crescente por madeira resistente aos organismos xilófagos e diminuir 
a pressão sobre as florestas nativas, uma opção bastante atraente é o uso de tratamento 
preservativo em madeira de espécies plantadas e de crescimento rápido. O tratamento 
preservativo implica em aumento do custo inicial da madeira, mas que ao longo do tempo de 
uso é diluído a ponto de ser mais vantajoso que a madeira não tratada. 
 
De acordo com Modes et al.(2011), os agentes xilófagos se alimentam direta ou 
indiretamente da madeira, destacando-se os fungos, que a decompõem para utilizar os seus 
constituintes como fonte de energia. Existem diferentes métodos para proteger a madeira 
dos agentes xilófagos, estes tratamentos podem ser industriais e não industriais. 
 
Dentre os métodos não industriais, destaca-se o método por substituição de seiva, por sua 
facilidade e economia. As madeiras recém-cortadas são colocadas na posição vertical em um 
recipiente contendo uma solução preservante, e pelo fenômeno de evaporação, o produto é 
absorvido para o interior das peças e, consequentemente, incorporado à madeira (MODES et 
al., 2011). 
 
Diante deste contexto, o presente projeto teve por objetivo promover o intercâmbio de 
professores e acadêmicos da UFMS com produtores rurais de grande, médio e pequeno 
porte do município de Chapadão do Sul e região, através da troca de informações e 
demonstrações práticas sobre tratamento de madeira na propriedade rural, utilizando de 
uma técnica com baixo custo, podendo prolongar a vida útil da madeira em até três vezes 
mais. 
 

2. Apresentação das Atividades 
Nas ações de extensão, foi realizada apresentação teórica com equipamento multimídia, 
demostrando detalhadamente os procedimentos para o tratamento de madeira pelo 
método de substituição de seiva, desde o corte da árvore na floresta, descascamento, corte 
das toras do tamanho preferido para cerca, mistura da solução preservativa, infusão da 
madeira na solução e por fim secagem. Focando sempre no trabalho com segurança a 
população e ambiental. Foram realizados práticas para facilitar o entendimento da 
população. 
 
A primeira ação foi realizada no evento técnico-científico Tecnoagro 2014. Uma feira 
agronômica de grande importância na região de Chapadão do Sul. A segunda ação foi 
realizada no Assentamento Mateira, no município de Paraíso das Águas - MS. 
 
Foram utilizadas as mesmas metodologias para ambas as ações, com distribuição de 
panfletos sobre o tema, apresentação teórica e prática. No final das ações foram realizadas 
discussões, coffee break, e para finalizar foi realizado um sorteio de um kit para tratamento 
de madeira. 
 

3. Análise da Experiência 
Este projeto teve um ganho de experiência para ambos os lados, tanto para os bolsistas 
quanto para os ouvintes. No TecnoAgro, as dificuldades foram diferentes do Assentamento, 
pois foi realizado em um stand montado para UFMS, em um grande evento, com grande 
capacidade de organização, já no assentamento foi necessária a adaptação de lugares para o 
equipamento multimídia, coffee break. Com relação ao público, na atividade do 
assentamento os participantes foram os moradores assentados com muita experiência, 
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todos dedicados em aprender para melhorar as condições de vida, onde grande parte 
possuía mais de 60 anos de idade, porém, a maioria com baixa escolaridade e a linguagem 
utilizada foi mais simplificada. Ao final da atividade os assentados permaneceram ainda no 
local, trocando experiências com a equipe e conversando sobre assuntos do cotidiano do 
lugar em que vivem, e esta foi a maior contribuição e aprendizado que pudemos receber por 
parte deles. 
 
Já no Tecnoagro o público visitante do stand foi composto de médios a grandes produtores, 
pesquisadores e estudantes de Agronomia,Zootecnia e Engenharia Florestal. 
 

4. Considerações Finais 
Conclui-se, que extensão é uma importante atividade em todas as áreas de estudos, que tem 
muito a crescer, e nossa população precisa cada vez mais. É uma atividade gratificante, 
poder unir o conhecimento técnico com o científico e contribuir para pessoas interessadas 
em aprender, e dessa forma nos ensinar com toda experiência vivida, além de proporcionar 
uma especial complementação para formação universitária dos acadêmicos participantes.  
 
5. Referências 
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Resumo 
O objetivo deste trabalho é relatar as ações de extensão de uma  equipe multidisciplinar 
visando  fortalecer ações desenvolvidas pelo programa de extensão ‘Valorização de plantas 
alimentícias do Pantanal e do Cerrado’,  integrado por professores, técnicos e alunos da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em parceria com organizações não 
governamentais e comunidades rurais  de Mato Grosso do Sul (MS). Foram realizadas 
diversas oficinas visando incentivar o aproveitamento, a conservação e o processamento de 
frutos nativos. As atividades  foram direcionadas especialmente para jovens e mulheres 
envolvidos com a  agricultura familiar em oito municípios, iniciando-se com  a aplicação de 
formulários para levantamentos sobre uso de plantas nativas na alimentação, buscando 
associar o saber local ao saber científico. Durante as oficinas foram desenvolvidas ações para  
1. estimular as boas práticas de coleta, conservação e processamento de frutos nativos,  2. 
orientar  a confecção de farinhas e conservas, e  3. informar e orientar as etapas para 
comercialização de frutos in natura ou minimamente processados.  Resultados obtidos 
mostram que os moradores, quando envolvidos e orientados na coleta,  no processo de 
preparo e comercialização de frutos e outros produtos nativos do Cerrado e Pantanal, têm 
interesse em incrementar  o seu conhecimento visando um potencial  aproveitamento 
econômico, com  melhoria da renda da família e conservação das áreas nativas. Foram  
oferecidas na UFMS, edições do curso de extensão “Valorização de Plantas Alimentíciasdo 
Pantanal e do Cerrado” para treinamento de acadêmicos de graduação e comunidade geral 
sobre os vários temas abordados nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Estes cursos têm 
sido requeridos por membros das comunidades locais, tais como feirantes e comerciantes de 
produtos orgânicos, além de estudantes de diversas áreas.  Algumas atividades de 
divulgação também foram desenvolvidas no âmbito do projeto e desenvolvidas em 2014, 
tais como, o oferecimento de minicursos em eventos e palestras. Assim, através das ações 
desenvolvidas pelo programa,  aproximadamente 805 pessoas, entre comunidade rural e 
acadêmica,  foram atingidas, e essas ações mostram a necessidade de continuidade da oferta 
de atividades junto às comunidades envolvidas nas propostas no sentido de desenvolver 
práticas conservacionistas de aproveitamento de recursos nativos da flora,  e valorizar a 
biodiversidade e as culturas locais. 
 

Palavras-chave: Segurança alimentar; biodiversidade; qualidade nutricional. 
 

1. Introdução 
O Estado de Mato Grosso do Sul possui centenas de espécies alimentícias nativas que são 
aproveitados pela fauna silvestre e pelos animais domésticos.  Alguns frutos são importantes 
para o consumo pelas populações humanas locais, tais como a bocaiuva e o jatobá; outros 
no entanto, com grande potencial como fonte de vitaminas, fibras e nutrientes calórico-
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protéicos permanecem fora da lista de  espécies comestíveis nutricionalmente 
recomendadas, com muitos deles fortemente ameaçados de desaparecimento. O check list 
recente sobre espécies nativas identificadas no estado de Mato Grosso do Sul indicou a 
ocorrência de 272 espécies alimentícias nativas nas diversas fisionomias do Cerrado e 
Pantanal (BORTOLOTTO et al., submetido). Entretanto, Mato Grosso do Sul tem cedido 
espaço constantemente para atividades agrosilvipastoris, ocupando o primeiro lugar em 
concentração de terras no Brasil, com os estabelecimentos acima de mil hectares nas mãos 
de 10,18% de latifundiários, propriedades essas que totalizam 77% do território total, 
segundo Censo Agropecuário de 2006 (IBGE, 2009). Neste mesmo censo, a agricultura 
familiar era majoritária em algumas atividades exprimindo 56,0% do valor da produção de 
animais de grande porte, por 57,0% do valor agregado na agroindústria, por 63,0% da 
horticultura e 80,0% da extração vegetal no País, embora a agricultura não familiar 
apresentasse maior valor de produção na maioria das atividades em geral. 
 
Comunidades rurais localizadas nos domínios do Cerrado e Pantanal em  Mato Grosso do Sul, 
compartilham a situação de estarem localizadas em áreas com alta biodiversidade, mas com 
baixo aproveitamento desses recursos que poderiam ser utilizados para melhoria da 
qualidade de vida dos moradores, como o aproveitamento econômico de plantas 
alimentícias, por exemplo (BORTOLOTTO et al. 2010). Apesar do desenvolvimento das 
pesquisas nessa área e da valorização crescente de alimentos produzidos em locais próximos 
ao consumidor final incentivada pela rastreabilidade alimentar (IDEC, 2014), os mercados 
local e regional negligenciam os produtos nativos e não estimulam seu aproveitamento 
econômico pelas comunidades locais, que muitas vezes se mantêm empobrecidas apesar do 
grande conhecimento sobre o uso de recursos vegetais e de sua  abundância  nas áreas com 
vegetação nativa onde estão localizadas as comunidades. KINUPP & BARROS (2008) chamam 
atenção para o “imperialismo cultural”, termo atribuído à imposição dos costumes que 
influenciaram os hábitos alimentares dos brasileiros com valorização de plantas exóticas, 
apesar do grande potencial nutritivo da flora nativa. 
 
No Pantanal, o conhecimento tradicional sobre espécies nativas que foram importantes no 
passado está em processo de erosão, decorrente de mudanças no contexto sócio-ambiental 
e econômico (BORTOLOTTO & GUARIM NETO, 1995). Diversas  plantas do Pantanal, por 
exemplo, apresentam características próximas às de outras cultivadas, como é ocaso do 
arroz nativo do Pantanal (Oryza glumaepatula Stud. e O. latifolia Desv.) pertencente ao 
mesmo gênero do arroz comercializado no mercado brasileiro (Oryza sativa). Este arroz 
nativo foi muito aproveitado no passado, com grande valor para a subsistência dos grupos 
indígenas, como os índios Guató e, atualmente, serve apenas como pastagem para o gado 
bovino, sendo desprezado seu valor na dieta humana (BORTOLOTTO & AMOROZO 2012; 
BARBOSA, 2010). 
 
A riqueza em frutos nativos do Pantanal e do Cerrado se destaca pelo elevado valor 
nutricional (minerais, vitaminas, proteínas e fibras), além de atrativos sensoriais peculiares e 
intensos, em geral, consumidos in natura ou na forma de sucos, licores, sorvetes, geléias e 
doces, além da elaboração de farinhas (DAMASCENO JUNIOR e SOUZA, 2010). Estes 
produtos fornecem compostos bioativos que possuem ação antioxidante, protegendo o 
organismo humano ao estresse oxidativo celular e prevenindo diversas doenças como câncer 
do sistema digestivo, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral (TURATTI et al., 2002; 
SILVA et al., 2014; CÂNDIDO et al., 2014). 
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Mudanças expressivas nos padrões de consumo alimentar, como a maior valorização de 
alimentos que favorecem a qualidade de vida, com maior praticidade de uso e com 
diversificação de sabor, textura e aparência, têm refletido no aumento do consumo de 
produtos vegetais, quer sejam in natura, pré-embalados ou processados. Sabe-se que as 
deficiências nutricionais ainda representam um grande desafio para a população brasileira e, 
nesse sentido, a inserção de alimentos regionais na alimentação diária representa expressiva 
fonte de nutrientes essenciais para todas as faixas de idade e fonte de elaboração de novos 
produtos. 
 
O desenvolvimento de programas de extensão voltados a comunidades rurais que utilizam 
essas espécies nativas na alimentação e/ou como fonte de renda pode contribuir para 
conservar as espécies, resgatar o conhecimento regional, e otimizar seu aproveitamento por 
meio do desenvolvimento de novas receitas e da promoção de sistemas de comercialização. 
O uso racional de recursos naturais com melhor aproveitamento de produtos nativos por 
meio do processamento, agregação de valor e aumento do seu período de comercialização  
propicia o aumento do consumo de alimentos regionais com alto valor nutritivo. Desta 
forma, o objetivo desse trabalho foi fortalecer ações desenvolvidas pelo programa de 
extensão realizado pela UFMS em parceria com as ONG’s ECOA e CEPPEC desde 2006, em 
comunidades localizadas em  Mato Grosso do Sul, visando incentivar o uso e a elaboração de 
produtos alimentícios para o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar e de 
pequenas comunidades rurais (GLOBO REPÓRTER, 2005; SINAPSE, 2014). Um resumo das 
atividades desenvolvidas pela equipe do projeto, localidades visitadas e número de pessoas 
atingidas está apresentado na Tabela 1. 
 

2. Apresentação das Atividades  
Foram desenvolvidas oficinas com preparo e degustação de pratos usando frutos nativos, 
oficinas de higiene para manipulação de alimentos e distribuição de livros: um livro de 
receitas com frutos nativos do Cerrado e do Pantanal; um livro de alfabetização 
contextualizado ao Cerrado; um livro de alfabetização contextualizado ao Pantanal; um 
“varal de letras” ABC do Cerrado e um do Pantanal, para uso na parede da sala de aula, além 
de cartões postais com frutos nativos. 
 
Vários cursos foram ministrados ou oferecidos  com a participação de professores, técnicos, 
alunos de graduação bolsistas e ou voluntários. Nesses treinamentos, os participantes são 
estimulados a desenvolver atividades sobre produção de mudas, boas práticas de 
manipulação de alimentos, confecção de pratos com uso de plantas alimentícias, técnicas de 
colheita e conservação de produtos e estratégias de conservação das plantas alimentícias e 
de seus hábitats, utilizando  as publicações já desenvolvidas pela equipe. A participação de 
acadêmicos de graduação é de extrema importância, pois, possibilita o contato dos futuros 
profissionais com comunidades de áreas rurais, estimulando-os a incluírem nas suas ações 
futuras, atividades voltadas à pesquisa para  a solução dos problemas observados, como por 
exemplo, revegetação e a produção de mudas de plantas nativas, uma das maiores 
demandas mencionadas por muitas comunidades por nós visitadas. 
 
O acompanhamento das atividades nas comunidades já atendidas é de extrema importância, 
pois, após as oficinas, os moradores se sentem sensibilizados e estimulados a empreender 
esforços para fazer o aproveitamento de plantas alimentícias, mas há uma expectativa por 
parte deles, de manter vínculo com a equipe, especialmente em função do contato com 
interessados na aquisição dos produtos (polpas, farinhas e outros), orientações em relação 
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ao uso de rótulos e embalagens, bem como aos cuidados com a preservação do ambiente e 
propagação de mudas. A realização de encontros continuados, com vistas ao oferecimento 
de novos produtos, ou resultados de pesquisas sobre as questões levantadas pelas 
comunidades é um importante  feedback na experiência extensionista. 
 
Por meio do conhecimento das espécies vegetais de interesse econômico, do resgate de 
antigas receitas, de hábitos culturais saudáveis e da produção artesanal de alimentos como 
pães, doces e sucos,buscam-se a melhoria da renda dessas comunidades, a valorização da 
sua cultura e da biodiversidade local e a conservação dos ambientes onde essas plantas 
ocorrem. A unidade produtiva de frutos nativos envolve uma série de etapas 
interdependentes, cujo objetivo é maximizar a produção de frutos atendendo aos requisitos 
de qualidade previstos na legislação vigente. As comunidades têm comercializado vários 
frutos, como araçá, jenipapo, mangaba, bocaiuva, baru, jatobá (in natura ou processados), o 
que gera renda para as famílias assentadas. 
 
Para otimizar o uso dos recursos naturais, de forma sustentável, reduzindo as perdas de 
produtos fora do padrão é necessário orientar os agricultores familiares sobre os 
procedimentos a serem seguidos. Nesse contexto, esse projeto visa orientar as famílias dos 
assentamentos localizados nos 8 municípios identificados e elaboração de material didático 
quanto: 

 à conservação do Pantanal e Cerrado edesenvolvimento de tecnologia de sementes e de 
mudas de espécies nativas; 

 à utilização de boas práticas a coleta de frutos,na pós-colheita, armazenamento; 

 à utilização de Boas Práticas de Fabricação; 

 aos sistemas de comercialização dos produtos agroalimentares produzidos pelas 
comunidades.  

 

3. Análise da Experiência 
Corumbá 
Sob orientação da Profa. Iria Hiromi Ishii, dois bolsistas desenvolveram ações para 
conservação do jaracatiá (Jacaratia corumbensis Kuntze), visando aproveitamento do 
sistema subterrâneo e caule aéreo em preparações como doce de jaracatiá ralado e este 
associado com rapadura. Para a propagação utilizaram estacas vegetativas e uso de 
sementes, mas ainda com baixo índice de pegamento. Introduziram a taboa (Typha 
domingensis Pers.), para fins alimentícios: o palmito (consumido cru ou em preparações) e o 
rizoma (extração de amido). Promoveram a exposição destes produtos na Feira 
Gastronômica em Corumbá do Festival da América do Sul e alcance de pelo menos 300 
pessoas. Realizaram visitas a duas escolas rurais com trabalho abordando crianças de 6-8 
anos (53 alunos), onde utilizaram o varal de letras, desenvolveram um jogo de forca, 
entregaram as cartilhas (SOUZA, 2012a e 2012b) e serviram suco de laranjinha de pacu 
(Pouteria glomerata (Miq.) Radlk.) onde observaram grande aceitação, totalizando 60 
pessoas. Proposta de abordar escolas ribeirinhas e envolvimento de professores para dar 
continuidade nas ações. 
 
Parceria Cadeia Produtiva do Pequi 
Juntamente com o projeto da cadeia de pequi, bolsistas participaram de oficinas de Boas 
Práticas de Fabricação de retirada de polpa pequi (Caryocar brasiliense A. St. Hil.) e 
elaboração de conservas; elaboração de empadinha de pequi e barra de arroz do pantanal 
(Oryza spp.) com pequi para o evento sobre Consumo Sustentável na Central de 
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Comercialização da Economia Solidária em Campo Grande, além de apresentação do projeto 
pela Profª Raquel Pires Campos. Houve participação no Curso de produção de mudas de 
pequi com a Flávia Maria Leme, entre 08 e 09 de maio de 2014, no Assentamento Nova 
Aliança, Terenos- MS. O transporte e plantio de 600 mudas foi realizado em 10 e 11 de 
dezembro de 2014 a partir do Assentamento Nova Aliança – Terenos/MS para as 
comunidades rurais de Aquidauana e Anastácio (Monjolinho e Camisão) bem como para as 
aldeias indígenas Retomada, Limão Verde, Imbiruçu e Córrego Seco. 
 
Visitas técnicas 
Várias visitas foram efetuadas para realizar contatos com as comunidades rurais e para 
levantamento de dados. Foi efetuado contato com o Clube de mães do assentamento 
Monjolinho no Município de Anastácio-MS, onde construíram uma agroindústria e foi 
realizada uma visita de reconhecimento do local e equipamentos, com posterior 
desenvolvimento de receitas salgadas com os frutos propostos pelas mulheres que estavam 
presentes. Neste assentamento foram aplicados os formulários para diagnosticar os frutos 
que trabalham e as condições de pós-colheita, processamento e uso culinário pela bolsista 
de Aquidauna sob orientação da Profª Bruna Fina. 
 
No Assentamento Sta. Mônica em Terenos foram realizadas visitas para verificar o buritizal e 
contatos com as lideranças, aplicação de formulários de sondagem sobre conhecimento e 
uso de frutos para fins alimentícios. 
 
Oficinas 
O aluno do Curso de Graduação em Alimentos - Tecnológico, Cariolando da Silva Farias, sob 
orientação da Profª Danielle Bogo iniciou atividades em Ladário, no Assentamento 72, com 
avaliação da comunidade e elaboração de picles envolvendo 8 pessoas, além de realizar  
contato com o Sindicato Rural de Corumbá. Realizou visitas ao Assentamento Estrela em 
Campo Grande para levantamento de dados e pesquisação para elaboração de pão de 
inhame. 
 
No Assentamento Santa Lúcia em Bonito, coordenada pela Profª Juliana Donadon a oficina 
teve por objetivo  introduzir a elaboração de produtos lácteos com frutos nativos, com 26 
pessoas no público alvo diretamente. 
 
Análises de composição e controle de qualidade de produtos da sociobiodiversidade 
Diversas ações foram realizadas nos laboratórios de alimentos da Unidade de Tecnologia de 
Alimentos e Saúde Pública com a participação de docentes, alunos e técnicos vinculados ao 
projeto: coleta e processamento de baru e bocaiuva, análises de composição centesimal de 
biscoitos com frutos nativos elaborados pela D. Hilda, do assentamento Nova Querência e 
elaboração dos rótulos destes produtos, sob orientação das professoras Deise Bresan e 
Elisvânia Freitas dos Santos. Foram realizadas análises de controle de qualidade do mel da 
Serra de Bodoquena para estimular o consumo deste mel de alta qualidade funcional, de 
polpas de guavira (Campomanesia spp) e de bocaiuva (Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd.) 
extraídas em despolpadeira e congeladas, e de conservas de pequi elaboradas nas 
comunidades atendidas pelo projeto da cadeia de Pequi, sob orientação da Profa. Raquel e 
da Profa. Luciana.Outras atividades como a seleção do arroz do Pantanal para exportação 
para Itália (Feira Terra Madre do Slow Food) e coleta e processamento de laranjinha de pacu 
foram realizadas por diversos bolsistas. 
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Cursos e apresentações 
Elaboração e realização dos cursos de Valorização de Plantas Alimentícias (105 participantes) 
e do mini-curso da Jornada da Biologia (13 alunos), com elaboração dos cardápios do 
coffeebreak; e Ciclo de Palestras do evento “Chaco de Porto Murtinho: conhecer, valorizar, 
preservar”, entre 12 e 15 de novembro de 2014, coordenado pela Profª Rosani do Carmo de 
Oliveira Arruda com participação de vários membros da equipe do projeto na organização. A 
ação contou com o oferecimento de palestras ministradas por professores pesquisadores do 
setor de Botânica da UFMS, e recebeu apoio do Centro de Ciencias Biológicas e da Saúde, do 
Programa de Pós Graduação em Biologia Vegetal e da Prefeitura Municipal de Porto 
Murtinho que cedeu excelentes espaços para a realização do encontro. Tivemos a 
participação efetiva de 74 pessoas do município,  com realização de  oficinas para elaboração 
de sucos, bolo, biscoitos e torta com frutos nativos da  oficina: Botânica na Praça.  Um curso 
foi ministrado  pela técnica Flávia Maria Leme no Instituto de Botânica de São Paulo, 
membro da  equipe, no dia 08 de novembro de 2014, com  exposição teórica seguida da 
confecção de farinha de jatobá e utilizada na receita de bolo de jatobá, além do bolo de 
jenipapo, pão de jatobá e doce de jenipapo. 
 
Apresentação dos planos de trabalho e ações dos bolsistas na VII Reunião do projeto no dia 
10 de julho de 2014, das 8:00 às 12:00h e 14:00 às 17:00h, com almoço e coffee break com 
as plantas alimentícias do Pantanal e do Cerrado. 
 
Avaliação no Encontro de Nutrição e divulgação no Mercado Municipal com distribuição de 
folders e orientações sobre propriedades nutricionais e culinárias dos frutos nativos. 
 
A participação no 8° Enex culminou com a conquista do premio de 1° lugar no quesito 
“Relação com a Sociedade”. 
 
Foi realizado o primeiro Seminário do Projeto de Extensão “Valorização de plantas 
alimentícias do Pantanal e do Cerrado”, no dia 05/12/2014 ás 13h e 40 min, na Base de 
Estudos do Pantanal/UFMS, sob coordenação da Profª Priscila Aiko Hiane. As ações 
desenvolvidas durante 2014 foram apresentadas pelos bolsistas e várias colocações foram 
debatidas. Foram verificadas dificuldade de acesso aos frutos pela sazonalidade e sobre 
espaço físico adequado para oficinas nas comunidades. 
 
Contribuição na elaboração das “DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS PARA ADOÇÃO 
DE BOAS PRÁTICAS DE MANEJO PARA O EXTRATIVISMO DO FRUTO DA MACAÚBA 
(Acrocomia spp.)” Resultado da 1ª. Oficina sobre Boas Práticas de Manejo para o 
Extrativismo da Macaúba realizada em Belo Horizonte-MG, 28 e 29 de Abril de 2014. 
 
Apresentação de trabalhos de pesquisa com frutos nativos no XXIV Congresso Brasileiro de 
Ciência e Tecnologia de Alimentos, no período de 25 a 29 de setembro de 2014, no Centro 
de Convenções de Sergipe em Aracaju. E participação também no Congresso Nacional de 
Botânica, em Salvador-BA, em Outubro de 2014. 
 
Participação no I Encontro Nacional do Programa de Extensão Universitária –PROEXT, nos 
dias 2, 3 e 4 de dezembro de 2014 em Brasília-DF, com participação/organização direta do 
Ministério da Educação. 
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Elaboração de material didático 
A partir dos resultados obtidos com esse projeto estão sendo elaborados livros didáticos 
com cinco diferentes temas: 

 Boas Práticas de Fabricação e manipulação de alimentos, - Coleta e pós-colheita de 
frutos do Pantanal e do Cerrado, - Caracterização nutricional e receitas com plantas 
alimentícias nativas, 

 Sistemas de Comercialização, 

 Conservação da Biodiversidade. 
 
Este material será posteriormente utilizado para ampliação da divulgação do conhecimento 
científico e tecnológico, com orientações para as comunidades assistidas pelo projeto. 
 
Tabela 1: Resumo das principais atividadesdesenvolvidas durante o ano de 2014 no projeto de 
extensão “Valorização de Plantas Alimentícias do Pantanal e Cerrado” e número de pessoas 
atingidas diretamente. 

ATIVIDADE LOCAL MUNICÍPIO MÊS 

QUANTIDAD
E DE 

PESSOAS 
ATINGIDAS  

Sensibilização e divulgação 
para escolares 

Escolas rurais Corumbá Jun/jul 60 

Visitas técnicas Assentamento 72 Ladário/MS Abr 13 

 
Assentamento Sta. 

Mônica 
Terenos 

Abr, jun, 
jul 

40 

 
Assentamento Estrela Campo Grande Jul 8 

 
Assentamento Sta Lúcia Bonito Jul 6 

 
Prefeitura Porto Murtinho Ago 9 

 
Assentamento Monjolinho Anastácio/MS Nov 10 

Oficinas: 
Boas praticas de manipulação 
e produção de derivados do 

pequi 
Elaboração de picles 

 
Taunay 

 
Assentamento 72 

 
Miranda 

 
Ladário/MS 

 
Mai 

 
 

 
50 

 
8 

Produtos lácteos c/frutos 
nativos 

Assentamento Sta Lúcia Bonito Nov 19 

Análises e processamentos Laboratórios de alimentos Campo Grande Ago-Dez 30 

Cursos e apresentações: 
 

 
  

Festival da América do Sul Praça Corumbá Jul 300 

Seminário “Consumir com 
Responsabilidade -

Sustentabilidade do Cerrado e 
seus Povos” 

Central de 
comercialização da 
economia solidária 

Campo Grande Mai 60 

IV Curso de Plantas 
Alimentícias 

FAODO/UTASP Campo Grande Set 105 

Mini-Curso  Jornada da 
Biologia 

UTASP Campo Grande Out 13 

Ciclo de palestras e oficinas Centro de convenções Porto Murtinho Nov 74 

Total 
 

 
 

805 
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4. Considerações Finais 
O projeto “Valorização de Plantas Alimentícias do Pantanal e do Cerrado” proporcionou um 
grande aprendizado para os bolsistas sobre os frutos nativos de Mato Grosso do Sul, de 
como agregar valor por meio do processamento, uso destes em preparações culinárias e 
novas receitas elaboradas com preservação da qualidade e segurança nos produtos finais, 
além do conhecimento mais detalhado das comunidades assistidas e visitadas pelo projeto. 
Um ambiente de aprendizado foi construído, em que os diferentes participantes puderam 
reconhecer as condições em que trabalham essas comunidades e mobilizaram-se em ações 
para solucionar os problemas, considerando a percepção, as preferências e os valores das 
pessoas envolvidas. 
Essas ações complementam os trabalhos que vêm sendo executados desde o ano de 2006, e 
através da dinamização do programa cadastrado, espera-se que os conhecimentos ou 
experiências repassados/trocados/adquiridos pela equipe do projeto estejam contribuindo 
para a melhoria da vida das comunidades rurais que se dedicam à agricultura familiar, no 
Estado de Mato Grosso do Sul, em relação à venda e comercialização de produto à base de 
matérias-primas regionais (doces, biscoitos, etc), e à conservação do meio ambiente pela 
conscientização quanto à produção de mudas e coleta de sementes de plantas nativas. 
Assim, sob vários aspectos de natureza socio-cultural, econômica e ambiental, a 
continuidade pela execução do programa de extensão  ’Valorização de Plantas Alimentícias 
do Pantanal e Cerrado’ mostra a necessidade de estar estabelecendo sempre ações junto às 
comunidades envolvidas nas propostas no sentido de desenvolver práticas conservacionistas 
de aproveitamento de recursos nativos da flora  e valorizar a biodiversidade e culturas locais. 
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Resumo 
A região pantaneira é rica em recursos naturais e, apesar de conhecida mundialmente, sua 
localização geográfica é um fator limitante para que a população ali residente tenha acesso 
aos serviços de saúde. Diante desta realidade, o projeto visa atender à população ribeirinha 
residente às margens do rio Miranda, colaborando com a construção de uma atenção 
humanizada à saúde. Por meio deste projeto a equipe realiza exames laboratoriais e 
dispensação de medicamentos, fortalecendo desta forma a capacidade técnica dos 
acadêmicos através da vivência de experiência próxima à realidade profissional, associada a 
conteúdos que são conhecidos em sala de aula. As atividades do projeto são realizadas no 
Ambulatório Médico-Odontológico da Base de Estudos do Pantanal - UFMS, localizada na 
região do Passo do Lontra, onde a população local é atendida mensalmente. Além da 
dispensação de medicamentos, são realizados os seguintes exames laboratoriais: 
hemograma, parasitológico, urina 1, teste de gravidez, VHS, glicose, uréia, creatinina, sódio, 
potássio, colesterol total e frações, triglicerídeos, ácido úrico e hormônios (TSH, T3, T4, T4 
livre, FSH, LH, prolactina e progesterona), marcadores tumorais PSA total e PSA livre. 
Somente neste ano de 2014, foram executadas 120 prescrições e 160 medicamentos foram 
dispensados. A grande maioria das prescrições corresponde aos medicamentos relacionados 
a problemas no aparelho osteomuscular (antiinflamatórios e analgésicos), antimicrobianos, 
antivirais e medicamentos relacionados ao sistema cardiovascular. Do âmbito da execução 
de exames laboratoriais, também no ano de 2014, 65 exames foram realizados, 
possibilitando, em conjunto com resultados dos anos anteriores, a informação de que se 
trata de uma população com dislipidemia associada à obesidade, principalmente no sexo 
feminino, que favorece o aparecimento de patologias crônicas tais como hipertensão 
arterial, complicações cardiovasculares, síndrome metabólica e diabetes tipo II. Devido as 
particularidades da comunidade do Passo do Lontra, população carente e desassistida no 
que diz respeito à assistência à saúde, precariedade de locomoção e distância superior a 100 
km do posto de saúde mais próximo, há uma grande importância na continuação do 
desenvolvimento do projeto, além de um enriquecimento profissional para os acadêmicos 
em contato com uma realidade diferente. 
 

Palavras-chaves: Pantanal; população ribeirinha; exames laboratoriais; dispensação de 
medicamentos; promoção à saúde. 
 

1. Introdução 
As relações entre ensino, pesquisa e extensão são fatores indissociáveis e, fazem parte da 
formação dos profissionais da saúde, sendo assim, é papel das instituições de ensino 
superior consolidar nos estudantes esses três pilares. Sobre esse aspecto, os Projetos 
Políticos Pedagógicos (PPP) dos Cursos da área de Saúde da Universidade Federal de Mato 
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Grosso do Sul, tem construído ao longo dos últimos anos, por meio de suas práticas de 
ensino-aprendizagem a aproximação cada vez mais ampla com a sociedade e a oferta de 
diferentes cenários de prática, capazes de trazer para o estudante experiências de 
transformação individual e coletiva. 
 
Nesse sentido, um dos eixos norteadores de suas práticas têm sido as constantes parcerias 
entre os diferentes cursos, em projetos de extensão voltados para a atenção básica em 
saúde, em comunidades que possuem características distintas, pela sua localização 
geográfica, diferenças no acesso a saúde, perfis epidemiológicos e desigualdades sociais que 
se traduzem em diferentes processos de saúde-doenças. 
 
A extensão universitária tem sido utilizada como um dos marcos essencial para proporcionar 
aos estudantes vivências da profissão, contribuindo substancialmente para a formação e 
consolidação das qualidades necessárias ao futuro profissional. Na atenção primária à saúde, 
a extensão tem sido um dos elos na cadeia de formação e aproximação entre a universidade 
e a sociedade. 
 
As ações desenvolvidas neste projeto possuem a fundamentação teórica fornecida por várias 
disciplinas presenciadas pelos acadêmicos dos últimos anos do curso. Esta fundamentação 
teórica tem sido passada aos alunos ao longo dos anos. Contudo, o conhecimento que os 
alunos necessitam não deve se limitar à profundidade técnica, o qual está contido em uma 
única disciplina, mas em extensão e amplitude, ampliando horizontes para a compreensão 
da realidade e solidificação de seus saberes em função desta (CHAVES, 1986). 
 
Dentre as profissões clássicas de saúde no atendimento da população destaca-se o 
Farmacêutico, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, para atuar em todos 
os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico e intelectual. Capacitado no 
exercício de atividades referentes aos fármacos e aos medicamentos, às análises clínicas e 
toxicológicas e ao controle, produção e análise de alimentos, pautadas em princípios éticos e 
na compreensão da realidade social, cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua atuação 
para a transformação da realidade em benefício da sociedade (Fleck, 2000). 
 
A patologia clínica e a medicina laboratorial fornecem de maneira significante um maior 
número de informações e dados científicos objetivos para o atendimento, registros médicos 
e arquivos para paciente em relação a qualquer fonte. As principais aplicações das 
resoluções e dos exames laboratoriais continuarão existindo na confirmação ou rejeição de 
um diagnóstico controle clínico e terapêutico, em fornecer diretrizes de conduta e 
monitoramento dos pacientes, estabelecer prognósticos, monitorar a terapia e por último 
detectar a doença caso a caso (TODD et al, 2008). 
 
Normalmente, dois terços dos pacientes após a consulta médica têm a necessidade da 
prática laboratorial, que são utilizados para confirmação ou exclusão de diagnósticos e para 
busca de casos ou rastreamento para detecção precoce da doença ou de fatores de risco em 
indivíduos assintomáticos. Objetivando promover a saúde; finalmente, essas conclusões 
serão utilizadas para estabelecer prognóstico e a magnitude ou ainda, a extensão da doença 
existente (TIETZ, 2008). 
 
A necessidade por medicamentos é algo inerente à condição humana e sua utilização é 
resultado de um processo em que diversas atividades estão envolvidas – como a falta de 
informações, as características do profissional prescritor, as crenças e convicções dos 
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usuários, a multiplicidade de medicamentos e o interesse das indústrias farmacêuticas – o 
que justifica a necessidade de estudos de diferentes tipos e objetivos para que possa ser 
compreendido (LEITE, 2008). 
 
Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2010, a falta de regulação do mercado 
farmacêutico e os custos elevados dos medicamentos são responsáveis pela dificuldade de 
acesso aos medicamentos por cerca de um terço da população mundial (OMS, 2000). Por 
outro lado, a falta de informações – principalmente em relação à indicação de uso e de 
tratamento, à natureza das doenças e suas características mais comuns, à posologia e à 
composição dos medicamentos – é a principal responsável pela ineficácia e ineficiência do 
tratamento medicamentoso realizado pela população brasileira (FARIAS 2007). 
 
Nos últimos anos tem crescido o interesse em avaliar o uso de medicamentos e os fatores 
determinantes deste uso pela população. O interesse justifica-se pelo consumo crescente de 
medicamentos nos diferentes segmentos sociais, pelo alto investimento dos governos para 
ampliação do acesso aos medicamentos e pela complexidade do mercado farmacêutico em 
relação a número, variedade e qualidade de produtos, entre outros (COSTA, 2011). 
 
De acordo com dados do Ministério da Saúde (2005), responsável pela política de Assistência 
Farmacêutica, o governo brasileiro prioriza a realização de estudos no que diz respeito às 
questões relativas ao acesso e uso de medicamentos no país5. Altas somas em dinheiro são 
aplicadas na aquisição e distribuição de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 
bem como no tratamento dos problemas relacionados aos mesmos. 
 
O principal fator que impossibilita o acesso aos medicamentos pela população brasileira é o 
baixo poder aquisitivo. Outro obstáculo ao acesso de medicamentos consiste no fato de 
algumas comunidades se encontrarem isoladas devido à grande extensão do território 
nacional (MELO, 2006). 
 
A região do Passo do Lontra é uma pequena comunidade de aproximadamente 200 
habitantes entre adultos e crianças. Esta comunidade pertence ao município de Corumbá, 
Estado de Mato Grosso do Sul, distante cerca de 360 km de Campo Grande e com acesso por 
meio da rodovia federal BR-262, que liga o Brasil à Bolívia, e rodovia estadual MS-184. A 
região, pertencente à bacia hidrográfica do rio Paraguai, situa-se na margem direita do rio 
Miranda, 60 km a montante de sua foz no rio Paraguai, com coordenadas 19º34’ S e 57º02’ 
W 7. 
 
A comunidade funciona como polo turístico para pescadores amadores e para os que 
buscam o turismo ecológico do Pantanal, considerada a maior planície inundável do planeta 
e com grande biodiversidade. Dessa forma, o local destaca-se por sua rede hoteleira, que 
hospeda turistas brasileiros e dos mais diversos países. As principais atividades econômicas 
desenvolvidas na região são os trabalhos rurais (com atividades relacionadas ao gado de 
corte), pescadores, guias turísticos, e os serviços das pousadas para turistas 
(ESCANDOLHERO, 1999). 
 
A comunidade tem hábitos alimentares característicos do homem pantaneiro que se 
caracteriza pela grande ingestão de carne vermelha e da sua gordura, devido à 
disponibilidade desse produto na região. A carne, além de seu aspecto nutricional, está 
ligada à vida do pantaneiro por outros valores, comer carne, para ele, é motivo de orgulho e 
sua ausência nas refeições é tida como desconsideração 
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(Em:<http://www.portalbonito.com.br/cultura/culinaria/gente-pantaneira-cronicas-de-sua-
historia>. Acesso em 19 abr.2013). 
 
O hábito alimentar predisponente, associado com o sedentarismo referente à prática de 
atividades físicas voltadas para a melhoria da saúde, tornam a população em questão uma 
forte candidata para o desenvolvimento de patologias assintomáticas crônicas tais como: 
hipertensão arterial, obesidade, dislipidemia (elevação nas taxas sanguíneas de colesterol e 
triglicérides), hiperuricemia, patologias renais e diabetes, pois sabe-se que fatores como 
predisposição genética, sedentarismo e alimentação inadequada colaboram para o seu 
desencadeamento (CHEW, GAN, WATTS, 2006). 
 
A comunidade, de forma geral, devido à localização geográfica, é desprovida de assistência 
em saúde, no que diz respeito ao tratamento de urgência e ambulatorial, pois a Unidade 
Básica de Saúde mais próxima fica na cidade de Miranda distante cerca de 110 km, o que 
influencia diretamente na qualidade de saúde dessa comunidade. 
 
O projeto é desenvolvido na Base de Estudos do Pantanal (BEP), pertencente à Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul, que possui toda infraestrutura para o funcionamento clínico 
laboratorial. O mesmo teve seu início nos anos 80 com os cursos de Farmácia Bioquímica e 
Odontologia, que realizavam de forma rotineira, sendo que os outros seguimentos da área 
da saúde participavam de forma esporádica. 
 
Desta forma, o presente projeto objetiva dar assistência à saúde no que diz respeito à 
realização de exames laboratoriais visando auxiliar no diagnóstico e orientação à população 
das patologias assintomáticas crônicas e, atuar na dispensação de medicamentos de forma 
racional e de acordo com critérios científicos no que diz respeito à automedicação, dose, 
posologia, prazo de validade e formas de armazenamento, reações adversas a 
medicamentos e às interações medicamentosas. Objetiva também estudar a utilização de 
medicamentos pela população ribeirinha do Passo do Lontra e relacioná-las com as 
peculiaridades e características epidemiológicas locais, como também criar um perfil sobre a 
terapia medicamentosa e uma inédita base de dados; Aproximar a Universidade de uma 
comunidade carente e distante, com uma realidade bem diferente da encontrada nas 
proximidades da UFMS, em Campo Grande; Dar assessoria e atendimento a esta 
comunidade carente, possibilitando aos acadêmicos um contato com outras realidades 
sociais, culturais e econômicas, diferente das encontradas nos locais de estágio; Promover a 
multidisciplinaridade e integração com outras profissões, mostrando ao aluno que o foco 
maior deve ser o paciente e que o mesmo depende da competência e assistência das 
diversas áreas que atuam na saúde. Por último, será vivenciado pelos acadêmicos o modo de 
vida peculiar desta comunidade. Sendo que os acadêmicos ficarão comprometidos em 
melhorar a saúde dos mesmos com orientações adquiridas nos bancos da universidade. 
 

2. Apresentação das Atividades 
O projeto é realizado no município de Corumbá, na região pantaneira do abobral 
denominada Passo do Lontra, na Base de Estudos do Pantanal (BEP) da UFMS localizado 
aproximadamente 100 quilômetros do município sede Corumbá. O local possui um 
ambulatório médico com várias salas, sendo que uma dessas salas é utilizada como 
laboratório de análises clínicas onde são realizados os exames laboratoriais e, há, também, 
duas salas que são utilizadas como Farmácia, sendo uma destinada ao armazenamento de 
medicamentos e outra para dispensação de medicamentos e orientação farmacêutica. 
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Existem outras salas onde são ocupadas para consulta médica, consulta da enfermagem e 
consulta odontológica. Alguns exames são realizados no local, aqueles que exigem urgência 
ou que o material biológico pode ser deteriorado, os exames que exigem maior 
complexidade são realizados no laboratório de Bioquímica Clínica do curso de Farmácia 
Bioquímica. 
 
No que diz respeito ao laboratório e a farmácia, a Base de Estudos do Pantanal possui toda a 
infraestrutura para a realização de exames laboratoriais básicos como: centrífuga sorológica, 
braçadeira, suporte para VHS, balança para tarar tubos, pipetas automáticas, vidraria 
(pipetas, tubos de ensaios, provetas, béquer). São realizados os seguintes exames 
laboratoriais: hemograma completo, parasitológico, urina tipo 1, teste de gravidez, VHS, 
glicose, uréia, creatinina, sódio, potássio, colesterol total e frações, triglicerídeos, ácido úrico 
e hormônios (TSH, T3, T4, T4 livre, FSH, LH, prolactina e progesterona), marcadores tumorais 
PSA total e PSA livre. 
 
Realizando os exames básicos, o clínico já consegue de uma maneira geral fazer uma 
avaliação do estado clínico do paciente, logicamente que existem exames específicos para 
determinada patologia e ficam ao critério do clínico solicitar ou não estes exames. Na 
farmácia, além da dispensação de medicamentos é realizada orientação farmacêutica de 
forma clara, no que diz respeito à posologia, dose, acompanhamento farmacoterapêutico e 
armazenamento, utilizando a linguagem simples e popular da região, mas, com o rigor e o 
critério técnico e científico. 
 
Período de Realização - Este projeto é realizado durante o ano letivo, que coincide com o 
período da pesca, isto é, de março a fim de outubro, onde os moradores desta região 
residem no Passo do Lontra no período da pesca. A periodicidade de atendimento será de 1 
ou 2 vez por mês, em datas já agendadas na coordenadoria da Base de Estudos do Pantanal 
e no transporte. Para a divulgação das datas, é realizado visita a comunidade ribeirinha no 
mês de março para distribuição de panfletos e cartazes com as datas de atendimento, nos 
locais mais frequentados pela comunidade, tais como: mercado, bares, escola, hotéis, posto 
de gasolina, fazendas e pousadas próximas. O deslocamento da equipe se inicia na sexta 
feira, período da tarde, com chegada a Base de Estudos do Pantanal, em torno das 19 horas. 
O preparo de todo material acontece após a chegada ao local. O atendimento a população 
acontece no sábado 7:00 as 11:00 e a tarde das 13:00 as 17:00 horas e no domingo pela 
manhã das 7:00 as 11:30 horas. Após o almoço a equipe retorna para Campo Grande. 
 
Público-Alvo - A prioridade do atendimento é a população ribeirinha residente no Passo do 
Lontra de todas as idades, sexo e ocupação, porém, como o projeto vem se consolidando 
ano a ano, os moradores das fazendas adjacentes, entre os municípios de Miranda e 
Corumbá e fazendas com grande contingente de funcionários têm procurado atendimento 
médico, odontológico, enfermagem e farmacêutico. Os pacientes para se deslocarem até a 
BEP têm utilizado como meio de transporte barcos, bicicletas, barco a motor e a remo, 
caminhonetas, charretes de tração animal, motos e cavalos. 
 
Parceria - Ao longo dos últimos anos e principalmente nos últimos cinco anos, de forma 
ininterrupta, têm sido realizadas essas ações de saúde, que tem se codificado a cada ano 
com o envolvimento dos professores e alunos na prestação de um serviço de saúde de 
qualidade de acordo com as condições oferecidas. Nos últimos dois anos e para este ano 
(2015) temos tido a adesão na forma de parceira da Prefeitura municipal de Corumbá. A 
Secretaria de Saúde deste município tem feito doações dos medicamentos básicos e parte 
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dos materiais de consumo para coleta de material biológico e aplicação de vacinação bem 
como o cadastramento das famílias por intermédio da Secretaria de ação social. Foi um 
grande avanço conquistado nos últimos anos. Entretanto, estas doações são solicitadas a 
medida que ocorrem a necessidade de aquisição dos materiais e a doação acontecerá a 
medida que a instituição municipal tenha disponibilidade do material. 
 

3. Análise da Experiência 
No ano de 2014, foram executadas mais de 120 prescrições e mais de 160 medicamentos 
foram dispensados. A grande maioria das prescrições corresponde aos medicamentos 
relacionados a problemas no aparelho osteomuscular (como antiinflamatórios e 
analgésicos), antimicrobianos em geral, antivirais e medicamentos relacionados ao sistema 
cardiovascular, conforme dados do abaixo. 
 

 
Gráfico 1: Medicamentos prescritos e dispensados para a população ribeirinha do Passo do Lontra, 

na Base de Estudos do Pantanal (BEP-UFMS), em relação percentual. 

 
Do âmbito da execução de exames laboratoriais, também no ano de 2014, mais de 65 
exames foram realizados, possibilitando, em conjunto com resultados dos anos anteriores, a 
informação de que se trata de uma população com dislipidemia associada à obesidade, 
principalmente no sexo feminino, que favorece o aparecimento de patologias crônicas tais 
como hipertensão arterial, complicações cardiovasculares, síndrome metabólica e diabetes 
tipo II. 
Com relação à população atendida, foi observado que 53,97% dos indivíduos é do sexo 
masculino e 46,03% do sexo feminino. Quanto à idade, pode-se constatar que 60,32% da 
população têm entre 20 a 49 anos, conforme dados da tabela 1. 
 

Faixa etária N % 

00 a 09 anos 30 15,87% 
10 a 19 anos 13 6,88% 
20 a 29 anos 48 25,40% 
30 a 39 anos 30 15,87% 
40 a 49 anos 36 19,05% 
50 a 59 anos 23 12,17% 
60 a 69 anos 6 3,17% 

Tabela 1: Idade da população ribeirinha do Passo do Lontra, Pantanal sul-mato-grossense, por faixa 
etária. 
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Em relação à escolaridade, 60,85% da população não tem ensino fundamental completo, e 
destas, cerca de 34,78% afirmam serem analfabetas ou terem menos de 4 anos de estudo, 
conforme dados da tabela 2. 
 

Escolaridade N % 

Analfabeto 8 4,23 
Fundamental Incompleto 107 56,61 
Fundamental Completo 11 5,82 

Médio Incompleto 15 7,94 
Médio Completo 14 7,41 

Superior Completo 5 2,65 
Idade pré-escolar 23 12,17 

Não informado 6 3,17 

Tabela 2: Nível de escolaridade da população ribeirinha do Passo do Lontra, Pantanal sul-mato-
grossense. 

 
O projeto tem se mostrado de grande importância social para a população local e de regiões 
mais afastadas, sendo a única forma de acesso à saúde. Impactos sociais também têm se 
apresentado de forma benéfica, buscando a melhoria na qualidade de vida dos pacientes, 
como a conscientização dos indivíduos para mudanças no estilo de vida, adquirindo uma 
alimentação adequada, menor consumo de sal, realização de exercícios físicos, prevenção ao 
alcoolismo e ao tabagismo, além da possibilidade de um acompanhamento das doenças 
crônicas subclínicas tais como: dislipidemia, hipertensão arterial e diabetes tipo II mais 
estreito. Em relação à importância acadêmica, o projeto trabalha com a solidificação de 
conhecimentos técnicos, humanização da saúde, trabalho interdisciplinar, possibilidade 
ímpar do trabalho em uma equipe multiprofissional, concedendo ao acadêmico a vivência do 
Sistema Único de Saúde (SUS), tornando-o um futuro profissional diferenciado, e o 
desenvolvimento crítico, humano e reflexivo através do contato com a realidade e 
problemas relacionados à saúde, o que contribui para o enriquecimento do futuro 
profissional da saúde. 
 

4. Considerações Finais 
Este projeto tem como foco principal levar os acadêmicos do curso de graduação a um 
ambiente distinto do oferecido nas dependências das salas de aulas da UFMS, com o intuito 
de qualificá-los melhor e colocar em contato com a realidade do interior em uma população 
carente. De forma a integrá-los a realidade de nossa sociedade, com todas as suas 
diversidades, permitindo aperfeiçoar os conhecimentos teóricos e práticos desenvolvidos na 
Universidade. 
 
A comunidade ribeirinha necessita de uma abordagem adequada no binômio saúde-doença, 
quando analisado na ótica antropológica, tomando dimensões biológicas e sociais, abrange 
concepções diferenciadas, as quais são determinadas por experiências específicas dos grupos 
sociais. Assim, a equipe de professores, funcionários e acadêmicos tem a sua disposição um 
campo de trabalho importante para entrar em contato, interagir e lidar com uma 
comunidade carente em atendimento na área de saúde e, é importante para que possamos 
ser criativos em utilizar e aperfeiçoar técnicas e protocolos em locais sem as condições 
encontradas nos bancos da Universidade e, assim, prestar atendimento a essa população 
carente. Os três pilares são indissociáveis, já que da prática (ensino), verifica-se o problema a 
resolver (pesquisa), do qual se resolve para melhor dar respostas (extensão) adequadas a 
sociedade. 
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A comunidade atendida tem respondido bem ao projeto, devido ao comparecido em maior 
número para receber o atendimento na clínica da Base de Estudos do Pantanal (BEP) do 
Passo do Lontra, isto se deve a confiança que os mesmos estão depositando na equipe, pois 
muitas patologias desconhecidas tem sido diagnosticadas pela equipe, muitas palestras 
ilustrativas e de linguajar adequado à população tem sido realizadas. É um processo lento, 
contudo, atualmente observa-se um maior número de atendimentos, o que demonstra uma 
avaliação positiva, que o projeto está tendo uma boa repercussão. 
 
Os alunos se sentem satisfeitos por estarem realizando este atendimento extramuros da 
Universidade. Esta satisfação é sentida pela motivação e procura cada vez maior, para 
participar do projeto. Os alunos têm observado a diferença na cultura e costumes da 
comunidade quando comparado à comunidade de Campo Grande e outros centros urbanos, 
fazendo com que exista a necessidade de adequação na forma de se dirigir e tratar os 
indivíduos da comunidade ribeirinha. Os alunos têm se mobilizado e procurado participar 
das ações, para que no ano seguinte sejam selecionados a participar deste projeto com 
intenção de realizarem projetos de pesquisa visando à finalização do curso com 
apresentação na forma de trabalho de conclusão de curso (TCC) e incentivo em publicar os 
resultados em periódicos especializados. 
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Resumo  
A saúde e educação se unem no Programa Saúde nas Escolas (PSE) para favorecer a 
formação integral  das crianças, adolescentes e jovens brasileiros da rede pública do ensino 
básico. O projeto de extensão aqui apresentado visa contribuir para a implementação do PSE 
em Campo Grande/MS e fortalecer as ações intersetoriais para a promoção, prevenção e 
atenção à saúde dos educandos. Após capacitação pela SESAU, grupos de 4 acadêmicos se 
integram na equipe intersetorial da comunidade, trabalhando geralmente, no ambiente 
escolar. Os acadêmicos auxiliam na avaliação antropométrica e de acuidade visual, e em 
atividade de educação em saúde do projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE) abordando 
as temáticas saúde sexual e reprodutiva, DST/Aids, diversidade sexual e álcool e outras 
drogas. Os extensionistas mais experientes no projeto também auxiliam nas capacitações de 
profissionais e acadêmicos, multiplicando as equipes executoras, e atuam como monitores 
de equipes iniciantes. O projeto durante a extensão universitária participou de: 1) Recepção 
dos calouros do CCBS (Túnel das Sensações) sensibilizando o público sobre o uso do 
preservativo e DST´s;  2) Semana Saúde na Escola na E.M. Doríleo Pina; 3) Capacitação de 
acadêmicos de quatro cursos de graduação e do PET Saúde/ Vigilância; 3) Oficiências em São 
Gabriel do Oeste; 4) Capacitação de profissionais da Aldeia Indígena Água Azul e do EGOV;  
5) Semana da Saúde na E. M. Oliva Enciso; 6) Semana da Juventude nas escolas E.E. Henrique 
Cirilo e E.M. Antônio Paniago; 7) Recepção do Ministério da Saúde e representantes da 
República do Congo. Os extensionistas monitores acompanharam 08 equipes de trabalho nas 
escolas no primeiro semestre e, no segundo 14 equipes.  Estima-se que este projeto de 
extensão capacitou em SPE cerca de 160 acadêmicos, 80 profissionais, 670 adolescentes. 
Com relação às ações clínicas de  antropometria e acuidade visual houve a participação ativa 
dos extensionistas na avaliação de mais de 900 escolares. Essa extensão universitária, além 
de proporcionar o desenvolvimento das ações do PSE impactando socialmente na saúde dos 
adolescentes e jovens, proporciona vivência em ações que englobam a tríade ensino-serviço-
comunidade, formando acadêmicos com habilidade de comunicação, capacidade de tomada 
de decisões, liderança, postura e trabalho em equipe para atuar em prol do bem-estar da 
sociedade. 
 

Palavras-chave: Promoção da Saúde; Programa Saúde nas Escolas; Projeto Saúde e 
Prevenção nas Escolas. 
 

1. Introdução 
O Programa Saúde nas Escolas (PSE) foi instituído em 2007 e tem por proposta fortalecer 
uma política intersetorial dos ministérios da saúde e educação. Esta articulação entre escolas 
e unidades de saúde se constituem como a base do programa, no qual é estruturado para 
atender as vulnerabilidades que comprometem o  desenvolvimento de crianças, 
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adolescentes e jovens brasileiros, além de que esta intersetorialidade promovem a saúde e 
educação integral destas crianças e adolescentes (BRASIL, 2013). 
 
O programa é estruturado em três componentes, as ações do componente 1 envolvem 
atividades muito importantes que informam sobre o crescimento e desenvolvimentos dos 
educandos, como por exemplo, avaliação antropométrica, avaliação oftalmológica, saúde 
bucal, entre muitas outras ações que tornam possível identificar adolescentes e jovens com 
necessidades de cuidados, e quando identificados são encaminhados para acompanhamento 
na unidade de saúde da área de abrangência da escola. Já o componente 2 envolvem as 
atividades de promoção e prevenção da saúde, dentre elas, o Projeto Saúde e Prevenção nas 
Escolas (SPE)  que trabalha junto aos adolescentes com temáticas relacionadas à educação 
para saúde sexual, saúde reprodutiva, prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis 
(DST’S), prevenção ao uso de álcool e outras drogas, juventude participativa, raças e etnias; e 
ainda as necessidades locais, onde a escola e unidade de saúde sinalizam problemáticas da 
área (BRASIL, 2011). 
 
Por fim, o componente 3 são de formação dos profissionais dos Grupos de Trabalhos 
Intersetoriais (GTIs) e das equipes de educação e saúde da comunidade responsáveis pelo 
PSE, ou seja, este componente envolve a execução de capacitação para os profissionais tanto 
da educação como da saúde para o desenvolvimento das ações (Ibidem). 
 
Neste contexto do programa, em 2012 iniciou-se a participação da UFMS no PSE, 
principalmente no desenvolvimento das ações de educação em saúde do projeto SPE com 
alunos das escolas públicas pactuadas com o PSE. Em 2013 ocorre avanço e iniciou-se a 
extensão universitária no Programa Saúde nas Escolas, ampliando as ações executadas nos 
três componentes. Esta parceria entre a universidade x PSE tem por proposta fortalecer 
redes, com o objetivo de fortalecer as ações intersetoriais do programa para a promoção, 
prevenção e atenção à saúde dos estudantes das escolas públicas de Campo Grande (MS), 
contribuindo para a formação integral dos educandos.  
 

2. Apresentação das Atividades 
O trabalho inicia-se com a capacitação dos acadêmicos em PSE para o trabalho em campo 
(escolas públicas, unidades de saúde ou outros espaços).  O grupo PSE-UFMS é 
multiprofissional, abrangendo não somente a área da saúde, mas também acadêmicos de 
outras áreas, como por exemplo, ciências humanas. A capacitação tem uma carga horária de 
20 h, envolve capacitação das ações clínicas referentes ao componente 1, principalmente, 
avaliação antropométrica e de acuidade visual; e capacitação em SPE referente ao 
componente 2. Este último é baseado nos fascículos do SPE, jogos e vídeos; que são 
materiais de apoio disponibilizados pelo programa. O momento da capacitação é 
fundamental, já que é conduzido por integrantes do grupo que possuem experiências com as 
ações do programa, isso possibilita uma troca muito rica entre experientes e iniciantes no 
projeto. Além, de proporcionar confiança para aos acadêmicos que estão iniciando. 
 
Após a capacitação, são formados grupos de quatro integrantes de acadêmicos que se 
integram ao grupo intersetorial da comunidade, e são inseridos dentro de escolas municipais 
e estaduais pactuadas com o programa. A seleção das escolas é direcionada pelo Grupo de 
Trabalho Intersetorial do PSE em nosso município, onde consideram a vulnerabilidade dos 
educandos e a disponibilidade dos acadêmicos nas escolas. 
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Mediante a seleção da escola e inserção dos acadêmicos na equipe intersetorial, é realizada 
a primeira reunião integrada constituída por membros representantes da unidade de saúde, 
escola e os acadêmicos da UFMS. Este momento é fundamental para o início das atividades, 
já que são identificadas as necessidades para serem trabalhadas, seja por indicadores de 
saúde da unidade ou pela solicitação da escola. Além disso, são definidos o período de 
realização das atividades (semanal ou quinzenal), o turno e carga horária/dia e o local. Esse é 
o momento oportuno para realização do planejamento integrado das atividades que serão 
executadas durante o período letivo. Assim, são planejadas ações dos componentes 1 e 2 do 
PSE definindo atividades, datas, equipe e local. 
 
As oficinas referentes ao componente 2 do projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE), são 
realizadas baseadas nos fascículos disponibilizados pelo programa, este material conta com 
oito fascículos, são eles, álcool e outras drogas, diversidade sexual, gêneros, sexualidade e 
saúde reprodutiva, raças e etnias, metodologias, prevenção das DST, HIV e Aids e 
adolescências, juventude e participação. Cada fascículo  é constituído por 06 oficinas sobre 
as temáticas, além de fornecer dicas de filmes, músicas e textos de apoio ao facilitador. O 
período de realização das atividades em sua maioria é semestral, mas pode variar 
dependendo do andamento das atividades de cada grupo em campo. 
 
Para a realização das oficinas os materiais necessários são básicos, e em sua maioria são 
providenciados pela escola, como folhas sulfites, cola, tesouras, lápis de cor, barbante, 
revistas, papel pardo, entre outros; e quando não disponibilizados pela escola, os mesmo são 
encontrados na sala de apoio do PSE-UFMS. Além das oficinas, é definido com a escola um 
dia para a multiplicação das temáticas pelos adolescentes, seja em forma de teatro, música, 
cantinho da prevenção no recreio ou o túnel das sensações, em sua maioria, este momento 
de multiplicação pelos adolescentes é realizado, mas nem sempre é possível desenvolver em 
todas as escolas. 
 
Em relação ao componente 1, as atividades que desenvolvemos são de antropometria (peso, 
altura e circunferência abdominal) e acuidade visual (teste de Snellen). Para estas duas 
ações, são necessários materiais para sua realização, como fita métrica, balança e a escala 
optométrica de Snellen. Em sua maioria, utilizamos os materiais disponibilizados pela 
unidade de saúde ou escola. Além da necessidade do espaço físico adequado para a 
realização desta ação, principalmente o teste de Snellen, onde o aluno tem que estar 
sentado confortavelmente, sem barulhos que causem distrações e sem muita claridade. A 
participação dos agentes comunitários nas execuções das ações do componente 1 mostra-se 
fundamental para o direcionamento dos acadêmicos e êxito das metas a serem cumpridas. 
A atividade do componente 3 que os extensionistas participam são realizadas fora do 
ambiente escolar, e está voltada para capacitação dos acadêmicos que serão multiplicadores 
nas escolas, assim como os profissionais da saúde e educação. Os materiais utilizados são os 
mesmos citados acima, já que os acadêmicos/profissionais vivenciam as oficinas, suas 
dificuldades e facilidades na execução. Os acadêmicos mais experientes auxiliam nas 
capacitações, dando suporte no que for necessário. 
 
Além disso, os acadêmicos experientes passam a ser monitores, utilizando o ambiente virtual 
UFMS para apoiar os acadêmicos em campo. Neste ambiente, os grupos executores das 
oficinas anexam o planejamento das atividades e relatam o andamento das ações, incluindo 
dificuldades e facilidades, onde os monitores dão o suporte necessário para que as 
atividades ocorram com sucesso. 
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Outra ação executada fora do ambiente escolar é o “túnel das sensações”, este realizado por 
acadêmicos do projeto como forma de conscientizar a comunidade em geral sobre as DST´s e 
uso correto do preservativo. O túnel foi inserido como uma ferramenta de trabalho do grupo 
em 2013, por ser um exercício de caráter dinâmico, sensitivo e lúdico, permitindo acesso aos 
jovens à informações adequadas sobre a importância do uso do preservativo. O túnel é 
dividido em quatro etapas, na primeira etapa a pessoa é recepcionada no túnel, sensibilizada 
quanto as DST´s e recebe uma venda nos olhos onde passa para a outra etapa; a segunda é o 
momento das sensações, onde é colocado um preservativo no braço do participante e o 
mesmo deve descrever as sensações percebidas, ao final desta etapa é retirada a venda do 
participante e ocorre uma conscientização de que usando o preservativo nas relações 
sexuais não se perde a sensibilidade; no terceiro momento o participante é avaliado quanto 
aos seus conhecimentos sobre os cuidados antes de abrir o preservativo, a colocação 
correta, retirada e descarte correto. Neste momento, ocorre uma explicação sobre o modo 
correto de colocação do preservativo e são sanadas as dúvidas do participante. Por fim, na 
última etapa ocorre um diálogo entre acadêmico e participante, sobre as DST´s abordando 
sinais e sintomas, cuidados para não adquiri-la e tratamento. 
 
A montagem e preparação do túnel envolvem um trabalho árduo e envolvimento dos 
acadêmicos, a cada ano é aprimorado e novas ideias surgem para tornar a montagem mais 
prática e rápida nos eventos. Para sua montagem é utilizado TNT e suportes que sustentem o 
TNT, são necessários mesas, preservativos femininos e masculinos, modelo peniano, além 
dos materiais das sensações, que envolvem água morna, gelo, pentes e gel lubrificante, além 
de material educativo como os quadros das DST´s para explanação ao final e folders. 
 
Todas estas ações, seja dentro ou fora das escolas, são supervisionadas pela preceptora 
técnica do PSE em Campo Grande – MS, garantindo a qualidade das ações. A coordenadoria 
técnica do PSE e SPE da SESAU são ativas no suporte do grupo PSE/UFMS e no 
acompanhamento do trabalho em campo. 
 

3. Análise da Experiência 
O ano de 2014 foi o amadurecimento dos projetos de extensão da UFMS que ocorreram em 
escolas públicas entre 2012 e 2013, direcionados para Educação em Saúde através do SPE, 
atividade essencial do componente 2 do PSE. Dessa maneira, a ação de extensão em 2014 
iniciou a participação da UFMS os três componentes do programa, especificamente as 
atividades de avaliação antropométrica e de acuidade visual relacionadas ao componente 1; 
o desenvolvimento de oficinas do SPE em escolas públicas relacionadas ao componente 2 e 
capacitação de alunos e profissionais relacionados ao componente 3. 
 
3.1. Componente 1 
Nas ações de avaliação antropométrica e de acuidade visual houve a participação ativa dos 
extensionistas na avaliação de mais de 900 escolares, do ensino fundamental e médio das 
escolas públicas. Nestas ações, em uma escola houve o envolvimento ativo de agentes 
comunitários de saúde da unidade de saúde de abrangência da escola, com isso foi possível 
identificar que escolas onde ocorrem com efetividade a intersetorialidade se tornam possível 
alcançar a meta de atingir 100% dos escolares com a ação, já que o trabalho é desenvolvido 
com maior eficiência, sendo que quanto maior o número de profissionais atuando, maior o 
número de alunos alcançados. 
As dificuldades encontradas na realização desta ação além da intersetorialidade, é a pouca 
quantidade de materiais disponíveis para sua realização, na maioria das vezes a escola não 
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tem disponível e quando é solicitado à unidade de saúde as dificuldades são ainda maiores 
seja pela falta de equipamento ou por ser de uso rotineiro, não sendo possível viabilizar. 
Contudo, para que a ação aconteça, os acadêmicos encontram suporte na sala de apoio do 
PSE na universidade, na qual tem disponíveis os materiais, mas que por ser pouca 
quantidade tem de ser muito bem organizado o empréstimo para que o máximo de escolas 
pactuadas seja contemplado com as ações. 
 
3.2. Componente 2 
As ações de realização das oficinas do SPE ocorrem durante todo o ano dentro das escolas, 
desse modo, os acadêmicos permanecem com um grupo de adolescentes de 4 a 6 meses, 
executando no mínimo 8 encontros dentro da escola, tempo necessário para que sejam 
contempladas as sete temáticas que o projeto SPE propõe. Além, de que este tempo é muito 
importante para que se crie o vínculo entre acadêmico/adolescente, sendo este fator 
fundamental para que o objetivo desta ação seja alcançado. 
Em sua maioria as ações são executadas somente por acadêmicos, não tendo a presença do 
profissional da unidade de saúde de referência da escola, o que mostra a fragilidade da 
intersetorialidade. Quando os profissionais da escola conhecem a proposta do projeto, se 
tornam apoiadoras do projeto, abrindo as portas para que os acadêmicos executem as ações 
sem muitos obstáculos, isso facilita a realização das ações e os acadêmicos se sentem mais 
seguros para executá-las; já em escolas que os profissionais não conhecem a proposta do 
projeto os acadêmicos encontram muitas dificuldades para a execução, sendo necessário 
primeiramente realizar uma sensibilização junto aos profissionais, seja da educação como da 
saúde. 
Foram 27 escolas contempladas com as oficinas do SPE, sendo 18 municipais e 09 estaduais; 
totalizando 670 alunos alcançados com as oficinas, abordando todas as temáticas propostas 
pelo projeto. 
 
3.3. Componente 3 
Em relação a este componente, foram desenvolvidas capacitações para acadêmicos de 
quatro cursos de graduação, são eles, fisioterapia-UFMS , farmácia-UFMS, medicina-Uniderp 
e farmácia-Uniderp; e para o grupo do PET Saúde/Vigilância e extensão. Para profissionais da 
saúde e educação foram desenvolvidas duas ações, sendo uma para profissionais de uma 
Aldeia Indígena (Água Azul) e para profissionais na Escola de Governo (EGOV). 
Neste componente, foram seis ações realizadas, contemplando 240 capacitados, entre 
acadêmicos e profissionais da saúde e educação. 
Dentre estas capacitações realizadas, todas envolveram a presença ativa de acadêmicos 
experientes no projeto apoiando a execução, tornando possível alcançar este número de 
capacitações. 
 
3.4. Ações pontuais 
O projeto realiza ações que são mais pontuais, ou seja, que envolve uma rápida 
sensibilização sobre alguma temática do projeto, podendo ser realizada dentro de escolas ou 
em outros locais. Destacamos como ações pontuais, a ação realizada na semana da 
juventude em duas escolas municipais e com adolescentes do PROJOVEM, alcançando 430 
alunos com oficinas sobre DSTs e métodos contraceptivos. A participação de acadêmicos na 
realização de oficinas em uma escola municipal na cidade de São Gabriel do Oeste, onde 200 
alunos foram sensibilizados com as ações abordando DSTs, métodos contraceptivos e uso 
correto do preservativo. A ação executada com adolescentes do programa de diabetes do 
Centro de Especialidade Médicas (CEM/SEREDI), atingindo 50 adolescentes também com 
oficinas sobre DSTs e métodos contraceptivos. E por fim, o túnel das sensações que 
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realizamos na recepção dos calouros da UFMS, no 8º Encontro de Extensão Universitária da 
UFMS (ENEX) e no dia mundial da luta contra Aids, também realizado na UFMS, onde foi 
possível sensibilizar cerca de 300 jovens. 
 
3.5. Monitoria 
Além destas ações, há a participação de acadêmicos com experiência na monitoria dos 
acadêmicos que estão em campo. Os extensionistas monitores acompanharam 08 equipes 
de trabalho nas escolas no primeiro semestre, e no segundo 14 equipes. Este trabalho tem 
ajudado muito os acadêmicos novos em campo, e a perspectiva é continuar nos próximos 
anos. 
A monitoria além de ser uma ferramenta de trabalho do grupo, é uma forma de ocorrer a 
educação entre pares, onde jovens trocam ideias e conversam sobre as temáticas do SPE, 
além de discutirem sobre estratégias de trabalho em campo, mudar o que não teve sucesso 
e manter ou aprimorar o que está obtendo sucesso. 
 

4. Considerações Finais 
Podemos observar que esta extensão universitária, além de proporcionar o desenvolvimento 
das ações do PSE impactando socialmente na saúde dos adolescentes e jovens, proporciona 
vivência em ações que englobam a tríade ensino-serviço-comunidade, formando acadêmicos 
com habilidade de comunicação, capacidade de tomada de decisões, liderança, postura e 
trabalho em equipe para atuar em prol do bem-estar da sociedade. 
 
O resultado de todo este trabalho tem sido muito gratificante, e fica visível o beneficio que 
está extensão universitária tem proporcionado, não somente em números, mas também em 
agradecimentos dos parceiros. 
 
Outro ponto a destacar, foi a visita dos representantes do Ministério da Saúde e do Congo 
para conhecer como são realizadas as ações do projeto, já que em uma pesquisa nacional do 
SPE realizada pelo UNESCO em 2013 destacou o trabalho do SPE em Campo Grande (MS) 
como um dos trabalhos exitosos no Brasil. 
 
Portanto, a continuidade desta ação de extensão é sem dúvida fundamental para que mais 
ações do Programa Saúde na Escola sejam fortalecidas reduzindo a vulnerabilidade de 
crianças, adolescentes e jovens, e para fortalecer a formação de nossos acadêmicos. 
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Resumo  
A hanseníase como uma doença milenar traz consigo marcas do preconceito, da 
discriminação e exclusão social desde sua gênese. Os estigmas presentes a datar de tempos 
bíblicos ainda permanecem na concepção em torno da doença, levando os indivíduos 
vitimizados, em sua grande maioria, a uma perda gradativa da autoestima, do contato social, 
do autocuidado e em casos mais extremos a perda do sentido da vida. Dados do Ministério 
da Saúde informam que no ano de 2013 Mato Grosso do Sul apresentou uma taxa de 3,33%, 
cerca de 861 casos de hanseníase, acima da média nacional que é de 1,42% no mesmo 
período. Muitas delas ficarão incapacitadas para o mundo do trabalho, excluídas da 
sociedade, da convivência com amigos e muitas vezes de familiares, por medo ou 
desconhecimento, se afastam da pessoa em momentos que mais necessitam. Objetivamos 
realizar semanalmente atendimento psicossocial às pessoas com hanseníase que estão em 
tratamento no setor de dermatologia do Hospital Universitário/UFMS no ano de 2014; 
desenvolver autoconfiança, empoderamento dessas pessoas, auxiliando-as na compreensão 
de poder usufruir dos benefícios, dos privilégios, dos direitos que a pessoa que não tem 
hanseníase usufrui, principalmente o de ir e vir; orientar a comunidade acadêmica como 
cuidar das pessoas que tem hanseníase; construir uma rede de apoio ao processo de 
reabilitação e qualidade de vida às pessoas que possuem a doença e que estão em 
tratamento. Como método de intervenção está o processo fundamental de escuta baseado 
na condução de uma entrevista semiestruturada, que visa identificar as histórias de vida dos 
pacientes, seus sucessos, insucessos, desafios, lutas, dificuldades e vitórias no que concerne 
a superação do preconceito, estigma e autossegregação; a orientação aos familiares e 
cuidadores a conviver melhor com a pessoa acometida pela doença, encaminhamentos 
terapêuticos, à assistência jurídica e geração de renda como suportes para reabilitação e 
inclusão do paciente no retorno à vida comunitária; resultado da criação e formação 
constante de redes de apoio. Foram acolhidos cerca de 210 pessoas no período de 2014, 
dentre esse número estão pacientes encaminhados ao serviço psicológico, jurídico, 
pedagógico e a geração de renda, e também aqueles que participaram de algumas ações 
pontuais do projeto. 
 

Palavras-chave: Hanseníase; atendimento psicossocial; inclusão. 
 

1. Introdução - Contexto do Relato 
A hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium leprae, 
comumente conhecido como Bacilo de Hansen. Nome este que foi dado em homenagem ao 
seu descobridor, o médico norueguês, Amaneur Hansen (BRASIL, 2008). É uma doença 
transmitida principalmente pelas vias respiratórias de pacientes multibacilares não tratados. 
Ela é considerada uma doença de baixa patogenicidade, porém com alto grau de 
infectividade, ou seja, a “conversão de infecção em doença depende de interações entre 
fatores individuais do sujeito, ambiente e do próprio agente causador” (BRASIL, 2014, p.1). O 
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agente etiológico demora cerca de 2 a 7 anos para manifestar os primeiros sintomas. O 
tratamento é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e é realizado 
através da ingestão de comprimidos e do acompanhamento do paciente pela equipe médica. 
 
A hanseníase enquanto uma doença milenar que perpassa os diferentes períodos da história, 
carrega consigo um forte estigma deixado de herança pelo que outrora foi denominado por 
“lepra”. Dentro desse processo histórico-cultural do homem, a inferência sobrea gênese da 
hanseníase foi permeada por diferentes saberes, entre os quais está o religioso, considerado 
o mais prevalente e intenso nas explicações acerca da doença. Nesta perspectiva, a antiga 
“lepra” era considerada um castigo divino direcionado aqueles concebidos como impuros, 
pecadores (EIDIT, 2004). As associações da doença com o pecado acabaram cristalizando-se 
no decorrer do tempo e por fim, tornou-se uma mácula tanto no imaginário social quanto 
nas diversas vidas que afetou. 
 
Assim, as diferentes explicações sobre a causa da hanseníase, permeadas por preconceito e 
discriminação, influenciadas principalmente pelas “deformidades que ela provocava, quando 
ainda não tinha cura, e a falta de informação e esclarecimentos sobre as formas de contágio 
e tratamento” (DAMASCO, 2005, p. 14), levaram a constituir políticas sanitárias de 
isolamento compulsório como medidas para controlar o contágio da doença. Essas ações 
tinham como objetivo isolar as pessoas em hospitais colônias, afastando-as de seus 
familiares, amigos, trabalho, comunidade e como fato, famílias foram destruídas, filhos 
separados de seus pais, além da rejeição social sofrida pelos doentes. 
 
A partir dessa breve contextualização, fica evidente a perda de voz, a estigmatização, o 
preconceito e a discriminação que as pessoas com hanseníase sofreram ao longo tempo. 
Muitos desses comportamentos marcaram e ainda permanecem nas relações atuais 
cotidianas. Desta forma, considerando que a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
possui o dever de proporcionar ações que visam a promoção de saúde e bem-estar à 
comunidade, além de romper com paradigmas preconceituosos e discriminatórios, surge o 
projeto hanseníase, reabilitação e qualidade de vida sob a perspectiva da inclusão. 
 
O projeto visou atender a comunidade externa à UFMS, tendo como público alvo os 
pacientes com hanseníase vítimas de reações e sequelas, físicas e psicológicas. Entre os 
objetivos da ação, houve o atendimento psicossocial as pessoas atingidas pela doença que 
estavam em tratamento no setor de dermatologia doHospital Universitário/ UFMS no 
período de vigência do projeto.O atendimento foi realizado semanalmente, durante as 
sextas-feiras, no período matutino, dos dias 02 de março de 2014 a 12 de dezembro de 2014. 
 
O objetivo do atendimento psicossocial foi desenvolver autoconfiança, empoderamento da 
pessoa com hanseníase auxiliando-a na compreensão de poder usufruir dos benefícios, dos 
privilégios, dos direitos que a pessoa que não tem hanseníase usufrui, principalmente o de ir 
e vir. A pessoa com hanseníase precisa ser aceita, tratada, cuidada e acolhida de forma digna 
como todo e qualquer cidadão, conforme a Constituição Federal de 1988 que defende em 
seu artigo 1º a dignidade da pessoa humana como alicerce para um Estado de direito e 
democrático como deve ser o Estado brasileiro (BRASIL, 2013). Deste modo, o 
desenvolvimento de todos os fatores mencionados só foi possível graças ao estabelecimento 
de uma rede de apoio, esta constituiumais um objetivo da ação. 
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2. Apresentação das Atividades 
Inicialmente realizou-se a identificação das pessoas acometidas pela hanseníase e que 
estavam em tratamento no setor de dermatologia do HU no ano de 2014. Esse processo 
ocorreu semanalmente, fundamentado em uma concepção de sujeito ativo, que transforma 
e é transformado em suas relações sociais, um sujeito que “*...+ fala, pensa, aprende e 
ensina, transforma a natureza”; que é *...+ cultura, é história” (LANE, 1989, p.12), e 
queportanto, reflete todo um histórico de estigma que rodeia o entendimento sobre a 
doença. Pessoas que pela capacidade de metamorfosear, trouxeram a cada semana novas 
histórias, novas formas de enfrentamento, novos discursos. 
 
O atendimento aos pacientes foi realizado com o auxílio de alunos da psicologia e constituiu-
se na condução de entrevistas semiestruturadas. A “entrevista é entendida como o estudo e 
a utilização do comportamento total do indivíduo em todo o curso da relação estabelecida 
com o técnico, durante o tempo que essa relação durar” (BLEGER, 2012, p.6).A entrevista foi 
realizada em momentos anteriores a consulta médica dermatológica, por meio dos 
atendimentos aos pacientes que se propuseram a vivenciar a experiência, o que permitiu a 
triagem dos casos. 
 
O processo de triagem possibilitou a identificação das diversas demandas e os devidos 
encaminhamentos no âmbito psicológico, jurídico, geração de renda epedagógico, além do 
aconselhamento em casos mais graves e urgentes. O aconselhamento, segundo Scheeffer 
(1986) citado por Primo & Armani (*2011?+, p.2), “é uma ação educativa, preventiva, de 
apoio, situacional, voltada para solução de problemas.[...] Seu objetivo [...] é promover o 
desenvolvimento através de escolhas acertadas. 
 
Os encaminhamentos para as diferentes áreas só foram possíveis devido a parceria 
estabelecida com o Laboratório de Educação Especial (LEE/UFMS), através do apoio 
psicológico e pedagógico, e com a Associação Brasileira de Apoio Psicossocial para 
Integração, Dignidade e Avanço Econômico (ABRAPSI-IDEA), que apoiou por meio da 
assistência jurídica, terapêutica e geração de renda. 
 
Todos os atendimentos só foram realizados mediante uma escuta qualificada, que de acordo 
com Primo& Armani (*2011?+, p.3) “*...+ é se colocar de forma ativa junto ao paciente que 
fala, é estar atento ao que ele realmente fala, seja através de palavras, expressões corporais 
ou até mesmo através de seu silêncio”. Deste modo, as ações realizadas tiveram como viés 
minimizar as barreiras atitudinais, comunicacionais e incluir a pessoa acometida pela doença 
no retorno ao convívio com seu grupo social. 
 
O projeto além de contar com acadêmicos de psicologia no atendimento psicossocial, 
contribuíram também para sua realização uma acadêmica de pedagogia, responsável pelo 
apoio pedagógico – processo de alfabetização; acadêmicos dos cursos de turismo, 
enfermagem e ciências econômicas que foram responsáveis por levantamentos sobre o 
paciente com hanseníase, cada qual ligado a sua área de formação. E durante todo o período 
de vigência, houve reuniões bimestrais e constantes levantamentos bibliográficos sobre o 
tema para atualização da equipe. O levantamento auxiliou no aprofundamento teórico sobre 
o conceito da doença; contribuiu para o conhecimento sobre os desejos, sonhos, medos e 
superação da pessoa com hanseníase e proporcionou a identificação das diferentes 
abordagens sobre o tema, além de possibilitar aos alunos a oportunidade de aproximar-se da 
pessoa com hanseníase, sem medo, receio, preconceito ou estigma. 
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Outra forma de ação do projeto foi a proposta de construir um espaço de ensino e 
aprendizagem sobre a hanseníase com as pessoas acometidas pela doença, a equipe e 
outros parceiros. Levantamos o número de pessoas que gostariam de participar, no entanto, 
devido a burocracia para conseguir um espaço físico dentro da universidade, bem como a 
dificuldade entre os horários de futuros participantes e acadêmicos não foi possível atingir 
tal objetivo. No entanto, continuamos com o desejo de criar este espaço nos quais as 
pessoasatingidas pela doença poderão discutir sobre como é ser uma pessoa com 
hanseníase, seus medos, suas frustrações, desafios, sonhos, vitórias e superações. 
 
Ainda durante a vigência do projeto, foi realizado alguns momentos do café da manhã, no 
qual foi oferecido bebidas e comidas para os pacientes, que muitas vezes saem de 
madrugada de suas cidades para receber o atendimento. Esta ação teve como objetivo 
estabelecer um contato mais próximo do paciente, bem como a integração entre os mesmos 
e o serviço de saúde do setor de dermatologia do Hospital Universitário/UFMS. 
 

3. Análise da Experiência 
A hanseníase afeta a vida das pessoas de diferentes maneiras, às vezes incapacitando-as 
para atividades rotineiras, como o cuidado da casa, da família, o cuidado consigo mesma; 
também incapacitando para o mundo do trabalho e como consequência influenciando na 
perda da geração de renda.  Todos os âmbitos, social, econômico, político e emocional, na 
vida do paciente acometido pela doença, geralmente são afetados, devido as suas 
interligações, o que gera um intenso impacto na qualidade de vida e que pode levar a 
problemas psicossociais (OMS/ILEP, 2007). Uma das maiores dificuldades enfrentadas por 
essas pessoas é o estigma social, decorrente de todo o processo histórico de constituição dos 
diferentes saberes sobre a doença, o que proporcionou a difusão do preconceito, da 
discriminação e de todo um movimento exclusório. Essa “cicatriz” deixada pela história, 
influenciou os mais variados comportamentos, tais como o isolamento da pessoa com 
hanseníase de sua família, amigos, filhos; a reclusão social; a perda da autoestima; a 
separação dos mais variados utensílios domésticos; separações conjugais; e principalmente o 
silêncio em que foram submetidos, entre outros comportamentos que ainda permanecem 
nas relações atuais. 
 
O projeto Hanseníase, reabilitação e qualidade de vida sob a perspectiva da inclusão, origina-
se justamente como forma de romper com essas barreiras históricas, permitindo as pessoas 
falarem e serem escutadas, possibilitando um novo posicionamento perante a doença. Deste 
modo, durante o andamento dos atendimentos, a entrevista de triagem foi de fundamental 
importância, por consistir no primeiro contato com o paciente, através do qual pode-se 
realizar o acolhimento deste no serviço de saúde. Foi um momento em que se estabeleceu 
uma primeira relação, baseada na empatia e no cuidado. 
 
Entrevistas de triagem costumam ser mais do que coleta de dados com os quais se organiza 
um raciocínio clínico sumário que vai orientar o encaminhamento. As entrevistas tomam a 
forma de uma intervenção breve, já que ao dar aos clientes uma oportunidade de se 
engajarem em seu próprio atendimento, torna-os responsáveis por seus problemas 
(ANCONA-LOPEZ, 1995 apud PERFEITO, 2004, p. 37). 
 
Deste modo, a entrevista de triagem foi realizada de forma semiestruturada, constituindo 
muito mais do que questionamentos ou uma relação mecânica/estática, mas proporcionou o 
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acolhimento do paciente, “*...+ com tudo que este traz de tenebroso ou sublime, deixando-o 
depositar no chão sua bagagem, que se tornou pesada de tanto ser carregada nas costas” 
(JULIANO, 1999 apud VAVASSORI, 2010, p. 7). E, utilizando como recurso a entrevista 
semiestruturada, buscou-se o conhecimento da vida do paciente que se apresentava 
naquele momento, sua origem; seu conhecimento sobre a doença; suas relações afetivas 
com cônjuges, filhos e/ou parentes; suas atividades laborais; a adesão ao tratamento; foi 
perguntando também se este apresentou reações ou sequelas; suas expectativas quanto ao 
futuro. O tempo de entrevista de triagem foi dinâmico, uma vez que dependia do grau de 
ansiedade, angústia, durante o relato. O tempo variou entre 30 minutos a mais de 1 hora. 
 
A partir da triagem foi possível traçar um perfil dos pacientes que participaram da 
experiência do atendimento. No ano de 2014, foram realizados cerca de 210 atendimentos. 
Entre este número situam-se aqueles pacientes que retornaram mais de uma vez ao 
atendimento psicológico, aqueles pacientes que participaram dos momentos do café da 
manhã e também aqueles que foram encaminhados para os serviços mais especializados, 
como psicoterapia, alfabetização, geração de renda e assistência jurídica. 
 
Dentre as 76 pessoas triadas no ano de 2014, nesta contagem não incluímos os pacientes 
que retornaram ao serviço, constatou-se uma predominância do sexo feminino com 43 
(57%) dos casos de hanseníase, contra 33 (43%) do sexo masculino. Em relação a faixa etária 
4 pessoas tinham de 07 a 20 anos, 20 pessoas estavam na faixa etária dos 21 aos 40 anos. 
Dos 41 aos 60 anos houve 37 pessoas e dos 61 anos em diante temos registrados 16 pessoas. 
Portanto, fica evidente que a maioria dos casos atendidos foi de uma faixa etária entre 40 a 
60 anos de idade. 
 
A partir dessa predominância tanto do sexo feminino quanto da faixa etária dos 40 aos 60 
anos de idade, foi possível também, aferir a forma como cada sujeito reagiu frente a 
ingestão medicamentosa. Em muitos casos pacientes apresentaram reações, que de acordo 
com a Secretaria de Saúde do Governo do estado do Paraná (*2014?+, p.21) “são reações 
imunológicas exteriorizadas como processos inflamatórios agudos e subagudos, que podem 
ocorrer antes, durante ou depois do tratamento com PQT, tanto em casos paucibacilares, 
como multibacilares”. E muitos apresentaram sequelas físicas, como a perda de algum 
membro ou feridas expostas, e/ou sequelas psicológicas como a perda da autoestima e a 
reclusão social. 
 
Em relação aos dados coletados, 45 pessoas afirmaram ter ficado com algum tipo de 
sequela; 25 pessoas não tiveram sequelas; duas não quiseram responder; quatro 
aguardavam o resultado para saber se contraíram ou não a doença. No que tange apenas a 
reação, 56 pessoas apresentaram reações; 15 afirmaram que não possuíram reações ao 
medicamento; duas não responderam e quatro aguardam o resultado da biopsia para o 
diagnóstico. E pessoas que apresentaram tanto sequelas quanto reações somam 38. 
 
Embora haja cura para a hanseníase, muitos pacientes mesmo após o tratamento, não se 
sentem curados, devido às reações que em alguns casos ainda permanecem após o 
tratamento; às sequelas físicas, as fortes dores, as feridas expostas e por vezes não 
cicatrizadas, e também as sequelas psicológicas com o afastamento de familiares, a rejeição 
ao contato com o outro, a perda do convívio social, a discriminação e preconceito que 
muitos vivenciam, que fazem com que gradativamente percam o sentido de suas vidas. Foi 
constatado através do discurso dos pacientes, que as sequelas físicas potencializam o 



 

Anais do Encontro de Extensão Universitária da UFMS - ENEX - ISSN 2359-4888 
Edição 01 (2014) - p. 91 

preconceito, levando a considerar o processo penoso que lhe é coordenar a vida com o 
medicamento e o cuidado. 
 
Um dado importante que foi retirado por meio da entrevista, foi em relação ao auxílio da 
família durante o tratamento. Entre os pacientes, 51 relataram que a família os apoiou 
integralmente, número muito maior do que os que não receberam apoio que foi de 14 
pessoas.  8 não responderam e 3 estão aguardando o resultado dos exames para identificar a 
presença ou não do bacilo no organismo, estes ainda não comunicaram a família. 
 
Outro dado extraído das entrevistas foi o grau de escolaridade dos pacientes. Cerca de 32 
estudaram até o ensino fundamental. Já o ensino médio o número baixou para 13. No ensino 
superior, ainda que incompleto, a contagem foi de apenas uma pessoa. E, por fim, 30 não 
informaram o grau de escolaridade. 
 
Os pacientes informaram também seu estado civil. O número de pacientes casados foi de 33. 
Já o número de divorciados foi de 12 pessoas, um quantitativo menor em relação ao 
solteiros, que compunham um total de 26. E finalizando, tiveram 5 viúvos. Outra informação 
extraída foi em relação a possuir ou não filhos. O número de pacientes que possuem filhos 
foi de 54 pessoas, já os que não possuem foi de 22. 
 
A partir de todos os dados extraídos das entrevistas ao longo de 2014, é possível traçar um 
perfil dos pacientes que foram acompanhados e passaram pelo atendimento psicológico no 
Hospital Universitário. Deste modo, o perfil seria composto por uma prevalência feminina, 
dentro de uma faixa etária de 40 a 60 anos. Este sujeito é casado e possui filhos. O seu grau 
de escolaridade é até o ensino fundamental. E mesmo após o tratamento, ainda possui 
reações. 
 
Considerando todos os dados apresentados, o perfil que foi traçado a partir das entrevistas, 
é necessário considerar comportamentos que vão muito além do cuidado físico. Desta 
forma, foi importante concentrar a atenção na identificação das subjetividades que 
emergiam entre os discursos. Subjetividades estas, que demonstravam um abismo entre o 
cuidado físico e psicológico, que refletiam na cura física mas na desistência da vida, a perda 
do seu sentido. 
 

4. Considerações Finais 
A partir dos resultados obtidos na avaliação e as observações feitas durante o período de 
vigência do projeto, foi possível verificar a importância da psicologia no espaço hospitalar, 
em específico no atendimento aos pacientes com hanseníase.  Neste tipo de atendimento, o 
processo dialógico, priorizado momentos antes à consulta dermatológica, permitiu ao 
paciente um protagonismo perante a sua forma de enfrentamento da doença, além da 
oportunidade de identificar as suas potencialidades e dificuldades, por meio da elaboração 
de discursos, que muitas vezes funcionaram como um processo de catarse. 
 
Deste modo, o projeto além de contribuir para a expressão da subjetividade do paciente, 
levando-o a se posicionar, através de escolhas, perante sua situação; o projeto também 
contribuiu para a formação acadêmica de todos que nele se esforçaram dando uma parte de 
si. Ele permitiu a aliança entre teoria e práxis, possibilitando aplicar na comunidade os 
conhecimentos aprendidos em sala de aula. 
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Esta ação de extensão, proporcionou a integração entre as diferentes áreas do 
conhecimento. Integração esta, que foi vivenciada pelos estudantes, através dos serviços 
prestados para a comunidade, favorecendo a formação de profissionais competentes e ao 
mesmo tempo de indivíduos críticos e reflexivos comprometidos com a situação social. 
 
Portanto, o projeto contribuiu para diminuir a distância entre a comunidade acadêmica e as 
pessoas com hanseníase, proporcionando a escuta, a qualidade de vida às pessoas 
acometidas pela doença, bem como agregou conhecimento e valores a todos os envolvidos, 
haja vista que as pessoas com hanseníase muito nos ensinou com suas histórias de vidas, 
seus sucessos, insucessos, desafios, lutas, dificuldades e vitórias no que diz respeito a 
superação do preconceito, estigma e autocuidado. 
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Resumo 
As ligas acadêmicas realizam atividades de extensão universitária, desenvolvidas por 
estudantes interessados em uma área específica do conhecimento, sob a orientação de um 
docente. Todas as atividades de uma liga acadêmica são baseadas no tripé universitário 
ensino, pesquisa e extensão e proporcionam a inserção dos estudantes na prática 
profissional, o despertar da curiosidade científica, a organização de reuniões científicas e de 
simpósios e a participação em atividades relacionadas ao tema central da liga, promovendo a 
interação com o sistema de saúde local. Neste sentido, vários acadêmicos de 
Enfermagem/CCBS/UFMS, sensibilizados com a situação endêmica das doenças infecto 
parasitárias no estado de Mato Grosso do Sul, se uniram com o objetivo de fundar a Liga 
Acadêmica de Doenças Infecto Parasitárias em Enfermagem (LADIPE). O objetivo deste relato 
de experiência é apresentar as etapas de implantação da liga, as atividades desenvolvidas 
em 2014 e a dinâmica de organização do trabalho, a fim de explicitar a gestão das ações de 
extensão. O planejamento e as execuções das atividades da LADIPE são realizadas de forma 
coletiva. Porém, cada integrante tem também atribuições especificas como coordenação 
administrativa, científica e de mídia. As ações realizadas em 2014 foram: “Calouro vacinado”, 
Sensibilização sobre HIV/AIDS, criação da página em redes sociais, parceria com o Projeto de 
Extensão Leishnão e Saúde e Prevenção nas Escolas, Cine extensão Saúde, atividades 
educativas no NHU, no Hospital Dia e em unidades básicas de saúde. Todas as atividades 
tiveram uma excelente receptividade e foram muito bem avaliadas pelos participantes. A 
LADIPE tem se destacado por cumprir o seu papel de extensão no sentido de divulgação do 
conhecimento científico para a comunidade a partir de uma análise contextualizada sobre os 
temas, com enfoque na responsabilidade dos cidadãos no enfrentamento dos problemas e 
na busca de soluções. Para os acadêmicos, além do conhecimento, o projeto é uma 
possibilidade de conhecer e desenvolver a gestão de ações de extensão. O movimento de 
“sair dos muros da universidade” e atuar na comunidade, buscando a transformação nos 
pensamentos e nos valores dos profissionais e das instituições de saúde, tornou–se um 
“desafio” a ser equacionado e transposto. 
 

Palavras-chave: Doenças infecto parasitárias; vigilância em saúde; educação em saúde. 
 
 

1. Introdução 
As ligas acadêmicas são, por excelência, entidades primordialmente estudantis, conduzidas 
por um grupo de estudantes interessados em determinado tema e motivados a lidar com as 
demandas de saúde da população (AZEVEDO; DINI, 2006). O tema de uma liga pode ser 
escolhido pela afinidade do grupo ou pela necessidade de intervenção em uma determinada 
situação, ou ambas as opções. A Liga Acadêmica de Doenças Infecto Parasitárias em 
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Enfermagem (LADIPE) foi a resposta dada por seis acadêmicos do Curso de Enfermagem do 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 
frente à situação endêmica das doenças infecto parasitarias no estado de Mato Grosso do 
Sul. Em 2013, os acadêmicos demonstraram o interesse pelo assunto e a disposição para se 
tornarem “ligantes”, condição essencial para o êxito. O objetivo principal da LADIPE é o 
desenvolvimento de um trabalho interinstitucional no enfrentamento das doenças 
endêmicas e epidêmicas no estado de Mato Grosso do Sul, na perspectiva da Vigilância em 
Saúde. A Vigilância em Saúde é a área de conhecimento que subsidia o conjunto de ações 
que envolvem o planejamento, diagnóstico, estabelecimento de ações e a avaliação no 
enfrentamento das doenças (BRASIL, 2013). 
 
A LADIPE tem como foco as doenças infecto parasitárias e funciona como um espaço de 
discussão e debate sobre os problemas de saúde, elaboração, execução e avaliação de ações 
de extensão e futuramente de pesquisa. São previstas ações educativas e assistenciais, 
elaboração de planos de trabalho e de investigação para o enfrentamento de doenças 
infecto parasitárias. As ações de extensão estão embasadas na análise epidemiológica das 
doenças em Mato Grosso do Sul, e especificamente no município de Campo Grande, na 
perspectiva interdisciplinar e com a participação da equipe multiprofissional da saúde. Desta 
forma, a LADIPE, buscou apoio com outras áreas de conhecimento como psicologia, nutrição, 
medicina, medicina veterinária, fisioterapia, farmácia, além de outros projetos de extensão 
da UFMS. Por consequência, o trabalho em equipe se destaca como uma estratégia para 
ampliação da análise e o enfrentamento dos problemas e constitui-se também como um 
elemento pedagógico fundamental para os participantes, que estão em processo de 
formação profissional. 
 
O perfil epidemiológico das doenças que acometem a população de Mato Grosso do Sul 
indica sinais de alerta. A tuberculose e a hanseníase são classificadas como endêmicas. Os 
casos de leishmaniose preocupam pela elevada prevalência na população canina infectada, o 
número de pessoas expostas e alto índice de letalidade em pessoas doentes. A epidemia da 
AIDS permanece em proporções preocupantes, em consequência das várias formas de 
transmissão e vulnerabilidade. A situação da dengue e o risco da febre Chikungunya são 
muito preocupantes, devido a infestação do mosquito Aedes aegypti e circulação de vários 
sorotipos de vírus. 
 

2. Apresentação das Atividades 
Visando o alcance dos objetivos da LADIPE, todas as ações são planejadas e executadas em 
um processo de construção coletiva, no qual se valoriza a contribuição e a experiência 
individual, a análise critica e reflexiva e a avaliação multidimensional. Esta forma de trabalho 
tem respaldo nas metodologias ativas de ensino-aprendizagem, que estão contempladas no 
Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 
DO SUL, 2011). 
 
Os integrantes da LADIPE se encontram em reuniões semanais, que podem ter um cunho 
científico para estudo, ou administrativo para discussão e definição das dinâmicas de 
trabalho, como estratégias de divulgação e elaboração de cronograma de atividades. 
 
As ações de extensão são concebidas como projetos de intervenção e priorizam um olhar 
particular para cada temática, especificidade do público alvo e escolha da dinâmica de 
abordagem mais adequada. As ações são realizadas pelos membros da liga, com apoio de 
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parceiros e colaboradores, visando ampliar a atividade, conforme a necessidade do público 
alvo. As propostas surgem a partir de sugestões dos membros ou solicitações de parceiros, e 
ainda podem estar vinculadas as datas relevantes para a saúde do calendário comemorativo 
do Ministério da Saúde. 
 
Em 2014, as ações iniciaram em março com a atividade “Calouro Vacinado”, dirigida aos 
calouros do curso de Enfermagem com a realização de uma dinâmica denominada “Quiz das 
vacinas”. O objetivo foi destacar a importância de manter a vacinação atualizada nos 
adolescentes e adultos. 
 
No mesmo mês, foi criada a página da LADIPE, em uma rede social, para divulgação e 
atualização sobre os assuntos da liga. Um exemplo de publicação é o mapa conceitual 
elaborado pelos ligantes durante a reunião científica, conforme a imagem a seguir. 
 

Figura 1. Mapa conceitual sobre a doença ebola 

 
Fonte: LADIPE (2014). 

 
Em março também foi consolidada a parceria com o Projeto de Extensão LeishNão, do curso 
de Medicina Veterinária da UFMS, que visa a orientação sobre a importância da prevenção 
da Leishmaniose Visceral, ao público infantil, por meio de teatros educativos. 
 
Na Semana de Humanização promovida pelo Ministério da Saúde realizada em abril 2014, a 
LADIPE abordou o tema: “Cuidando das diferenças sem discriminação”, sobre HIV/AIDS, com 
os alunos de enfermagem. Foi feita uma adaptação de uma dinâmica cedida pelo Projeto de 
extensão Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE). Neste mês, foi realizada uma palestra sobre 
Teste tuberculínico, ministrada pelo enfermeiro sanitarista Everton Lemos e realização do 
teste nos alunos presentes. 
 
Na data de comemoração do Dia Mundial de Combate a Hepatite, em julho, os ligantes 
explicaram sobre a prevenção, diagnóstico precoce e tratamento da Hepatite B e C aos 
profissionais, pacientes e acompanhantes no Hospital Universitário. 
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Na comemoração do 11° Aniversário do Hospital Dia Profª Esterina Corsini, em outubro, a 
LADIPE e o Projeto LeishNão fizeram a apresentação de um Teatro sobre a prevenção da 
leishmaniose visceral para um público de aproximadamente oitenta pacientes e 
profissionais. A mesma peça teatral foi apresentada no Dia das crianças em uma unidade 
básica de saúde em Campo Grande. 
 
Ainda, em outubro, iniciou-se o Cine Extensão Saúde em parceria com o Projeto de extensão 
SPE e PET-Vigilância em Saúde. Nos encontros do Cine, dirigido aos acadêmicos de diversos 
cursos da UFMS e convidados, eram apresentados filmes seguidos de debate. 
 
A liga desenvolveu com o Projeto SPE, no mês de novembro, uma ação com três encontros 
com os alunos de uma Escola Municipal sobre sexualidade, doenças sexualmente 
transmissíveis e métodos contraceptivos. No mesmo mês, a LADIPE realizou uma ação 
educativa sobre doenças de transmissão vertical e vacinas que devem ser tomadas no 
período gestacional, para gestantes em uma Unidade Básica de Saúde da Família. 
 
No Dia Mundial de Combate a AIDS, a LADIPE em conjunto com o Projeto SPE realizou no 
corredor central da UFMS o “Túnel das Sensações”, aberto para todos que tivessem a 
curiosidade e interesse em saber mais sobre a AIDS e outras doenças sexualmente 
transmissíveis. 
 
Durante todo o ano, os integrantes da LADIPE participaram de atividades do Hospital Dia, 
como estudos de casos, acolhimento de usuários e educação em saúde. 
 
As experiências da LADIPE foram apresentadas em diversos eventos da universidade e da 
área da saúde, como Encontro do PET-Saúde, Jornada Acadêmica de Enfermagem, ENEX e 
Encontro da Rede Unida. 
 

3. Análise da Experiência 
Para os acadêmicos, integrantes da LADIPE, a experiência como ligante, traz um novo leque 
de oportunidades. Inicialmente, a formação do grupo, a criação de uma identidade e a 
explicitação da afinidade com a temática. Observa-se o despertar de interesse, a 
identificação e a vivência com a área. Esta experiência é potencializada pelos laços de 
amizade entre os alunos, porém é necessário que cada um, também se reconheça como 
essencial e imbuído de sua participação e contribuição na liga. O trabalho docente consiste 
em estimular este processo, no qual haja o respeito e o reconhecimento das 
individualidades, mas é necessário que se crie a identificação do grupo. Neste processo há a 
escolha do nome da liga, logomarca, confecção de camisetas e criação de endereços 
eletrônicos. 
 
Outro aspecto observado é a escolha e o enfoque dos alunos com a temática escolhida. É 
evidente que se espera um conhecimento aprofundado por parte dos ligantes sobre o tema 
da liga. No entanto, a liga acadêmica, como atividade extracurricular na graduação, deverá 
ampliar o debate, contextualizando o tema escolhido na realidade e expondo a sua 
importância, ao contrário de se promover a especialização precoce. Este processo é 
constante, e requer uma postura interdisciplinar, pois se espera ampliar e demonstrar que a 
vigilância em saúde “está em tudo”. 
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A experiência traz também a possibilidade de desenvolvimento da tomada de decisão e 
liderança pelos ligantes. Assim, os acadêmicos percebem que o êxito das ações de extensão 
depende da sua capacidade de organização e planejamento, além do conhecimento da 
temática em si. Trata-se de um processo que requer diálogo, responsabilidade e 
flexibilidade. 
 
Assim, é fundamental explicar que na liga todos os alunos precisam ser ativos e envolvidos, 
desde a escolha das atividades até suas avaliações. Por fim, é um processo de constante 
planejamento, avaliação e retroalimentação. 
 
Um aspecto de suma importância discutido pelo grupo é a formação para Sistema Único de 
Saúde (SUS), considerando as questões centrais relativas à transformação das práticas 
profissionais, e assim fortalecer as intervenções capazes de correlacionar as necessidades da 
coletividade e da realidade epidemiológica na qual o profissional está inserido. É de suma 
importância vislumbrar novos cenários para a formação profissional, nos quais se busca 
desenvolver uma articulação entre as instituições de ensino, a gestão do SUS, os serviços e 
coletividade. Em concordância com os autores Biscarde, Santos e Silva (2013), a educação 
não deve ser voltada somente para a transmissão de conhecimento, mas para a 
problematização, relações sociais, transformação da realidade, integrando docentes, 
discentes, cliente, gestores, trabalhadores e profissionais de saúde no cotidiano dos serviços 
e da realidade epidemiológica e sanitária, para fortalecimento do SUS. 
 
Há de se destacar a relação dos ligantes com os profissionais e instituições de saúde. Como 
estão em uma posição de alunos, observa-se uma reação como de incerteza dos 
profissionais, que não tiveram esta experiência na graduação. Não conhecem esta posição 
de alunos pró-ativos e “apaixonados” pelo tema. Quando essa primeira reação é superada, 
há a ampliação da integração com os profissionais e assim, é possível inserir o acadêmico na 
prática profissional, onde ele passa a exercer a função de um aprendiz ativo e participativo. 
 
O outro aspecto é a relação entre os acadêmicos ligantes e os não-ligantes. Esse aspecto, já 
relatado pela Silva (2013), mostra que as ligas podem ter um efeito de dispersão, como se 
fossem ondas que provocam um efeito positivo em acadêmicos que não participam 
diretamente da liga, mas que acompanham as atividades, se interessam pelas atividades e 
curtem as atividades realizadas. Trata-se também de um aprendizado, pois há uma 
solidariedade e incentivo pelos não ligantes e os motiva para uma atitude de 
companheirismo e torcida. Há também manifestações de comparações entre as ligas e 
julgamentos. Para os alunos, é um sentimento novo, pois se percebem como lideres, mas 
sentem o peso da cobrança. 
 
Para a professora coordenadora compete o acompanhamento das atividades, estimular e 
mediar os conflitos. São frequentes sentimentos de pressão interna do grupo e dificuldade 
de conciliar as atividades nas semanas letivas. Por vezes, o principal é estimular o 
movimento ativo do grupo, mas sem se perder no mero ativismo e risco de automatizar as 
atividades com pouca reflexão e conhecimento. Por exemplo, quando se discutiu a 
introdução da Vacina do Papiloma vírus humano para as adolescentes e a relação feita com o 
inicio da prática sexual e a posição de alguns movimentos religiosos. É uma discussão que 
envolve microbiologia, sociologia e antropologia, na qual vários pontos de vista são 
confrontados e debatidos. 
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A elaboração e participação em ações de educação em saúde são de grande valia, tanto para 
graduandos em Enfermagem e de outros cursos da área da saúde, quanto para a população 
alcançada por essas atividades. Aos acadêmicos, demonstra a importância da promoção de 
saúde e prevenção de agravos, como medidas eficazes nos cuidados à saúde e às doenças 
infecciosas no processo saúde/doença. O conhecimento científico dos ligantes possibilita 
disseminar as informações à população, desfazer os vários mitos que cercam os temas de 
saúde e por fim proporcionar que esse público se torne multiplicador de conhecimento em 
sua família e comunidade. 
 
O diferencial entre ações de educação em saúde desenvolvidas pela liga e pelos outros 
profissionais já graduados consiste, primeiramente, no contato constante com as novidades, 
tanto acerca do assunto abordado, quanto na forma de apresenta-lo para a população. Em 
segundo lugar, a LADIPE sempre busca formas dinâmicas de mostrar as diversas faces das 
doenças infecto parasitárias, não somente as alterações fisiológicas provocadas por tais 
doenças, como também formas de prevenir e tratar, os estigmas causados por essas 
doenças. Expõe-se tudo isso por meio de teatros, dinâmicas, roda de conversa, debates, 
gincanas e várias outras formas, assegurando o sucesso das ações. Há também uma visão 
multiprofissional sobre esses temas, de forma que a liga se associa a outros projetos de 
diversos cursos da Universidade, como medicina veterinária, para que o público possa 
receber uma informação mais completa, analisada de diversos ângulos. 
 
 Durante as ações de extensão desenvolvidas no ano de 2014, foi possível perceber que 
apesar do acesso facilitado à informação, que hoje é possível pela meios de comunicação e 
internet, grande parcela da população envolvida nessas atividades ainda tem dúvidas 
consideradas, por isso, a preocupação em transmitir a informação de forma simples e de fácil 
compreensão. 
 
Outro aspecto positivo foi a apresentação das atividades da liga em eventos científicos, 
propiciando a divulgação e o fortalecimento da LADIPE. A exposição da proposta e a 
avaliação de terceiros seja formal ou informal é necessária e favorece a criticidade do grupo. 
 
Fica evidente que os resultados estão nas ações de extensão, mas também no processo de 
formação profissional dos participantes. 
 
Entre as dificuldades inerentes ao ano de implantação, que foram superadas com o apoio 
institucional da coordenação do projeto, dos professores do curso e na Pró-Reitoria de 
Extensão, persistem dificuldades em estabelecer a relação com as instituições. Observa-se 
que existem tramites burocráticos necessários, mas que emperram e retardam o 
desenvolvimento do projeto. As instituições ainda esperam o “acadêmico pronto”, com 
disponibilidade de horário e planejamento rígido. Espera-se nos próximos anos superar essas 
dificuldades com maior proximidade e exposição de dinâmica da liga para os profissionais. 
 
Existem também dificuldades inerentes às ações educativas propriamente ditas. Em algumas 
situações, não há um local adequado para as ações educativas, os horários são insuficientes 
ou não priorizados na dinâmica de atendimento das unidades, perpetuando a imagem que as 
ações educativas são desnecessárias e de pouca resolutividade. É necessária a reflexão sobre 
a importância das ações educativas como elemento integrante da promoção a saúde. 
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4. Considerações Finais 
As atividades de extensão universitária desempenham um papel fundamental, na integração 
com a rede assistencial em saúde, podendo ser um espaço dinâmico para novas experiências 
e aperfeiçoamento na atenção a saúde. Os vínculos entre as instituições de ensino e da 
saúde com a sociedade, se fortalece por meio da troca de conhecimentos e experiências, 
propiciando o desenvolvimento de processos de ensino-aprendizagem a partir das atividades 
extensão com o ensino e pesquisa. 
 
O desenvolvimento do projeto possibilitou um maior contato e conhecimento dos 
acadêmicos sobre a realidade das doenças infecta parasitárias no estado de Mato Grosso do 
Sul. O contato direto com a temática contextualizada favorece a formação profissional, pois 
desperta a motivação para a ação e transformação das práticas. Desta forma, o Projeto 
mobilizou o grupo de acadêmicos para atuar com elementos importantes como 
planejamento, integração ensino-serviço, pesquisa científica, pró-atividade e liderança. 
 
O desenvolvimento da LADIPE se destacou pela capacidade de gestão dos problemas, 
reconhecendo cada dificuldade como um desafio a ser superado, de forma a fortalecer a 
proposta e, consequentemente, maior empoderamento do grupo. As atividades realizadas 
tiveram uma ótima receptividade, participação ativa e foram muito bem avaliadas pelos 
integrantes e coordenadores das ações. 
 
A LADIPE gostaria de agradecer a Professora Mestre Gislaine Recaldes de Abreu todo o 
apoio, incentivo e colaboração nas atividades realizadas durante o ano de 2014. 
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Resumo  
A leishmaniose visceral (LV) é uma zoonose endêmica em Campo Grande-MS. A doença está 
presente em pessoas e animais em todas as regiões do município e, preocupados com a 
situação da enfermidade, em 2013 foi criado o “Projeto LeishNão: educação sanitária como 
ferramenta de controle e prevenção da leishmaniose em Campo Grande-MS” por 
professores e alunos do curso de Medicina Veterinária da UFMS. O Projeto leva a escolas e 
outras entidades as informações sobre controle e prevenção da doença através de palestras, 
teatros, distribuição de cartilhas e folders, realização de oficinas e outras atividades. O 
LeishNão iniciou as atividades em três Centros de Educação Infantil (CEINF) do bairro Aero 
Rancho: Dom Antônio Barbosa, Santa Bárbara e Aero Rancho II. Na edição de 2014 o Projeto 
recebeu recursos da PREAE/UFMS para materiais diversos e duas bolsas de extensão, 
resultando em mais motivação para o trabalho: ampliamos as atividades e conseguimos 
novos parceiros: Sociedade Educacional Juliano F. Varela, Lar Mãe Mariana, CEINF Micheli 
Regina Locatelli e Centro de Referência e Assistência Social Aero Rancho. Também iniciamos 
a parceria com acadêmicos de Enfermagem da Liga Acadêmica de Doenças-Infecto-
Parasitárias em Enfermagem (LADIPE), ampliando o campo de ação de ambos os projetos. 
Como resultados parciais, a equipe composta por 35 alunos de graduação trabalhou a LV em 
19 ações, incluindo atividade especial durante a ExpoGrande, atingindo aproximadamente 
1300 crianças, 150 educadores, recreadores e colaboradores das escolas e 200 pais ou 
responsáveis. Indiretamente atingiu um público ainda maior, através de entrevista em 
televisão, publicações em jornais locais e entrevistas para o curso de Jornalismo da UFMS. 
Também utilizou de ferramentas em redes sociais para atingir o público conectado à 
internet, que apoia e acompanha as atividades do LeishNão através do blog e do Facebook, 
gerando grande retorno com compartilhamentos das atividades. Até o momento são mais de 
600 seguidores e estima-se que pelo menos 4000 pessoas tenham sido indiretamente 
atingidas pela ferramenta virtual. O Projeto LeishNão é um projeto de educação em saúde e 
espera-se que, a médio e longo prazo, a população esteja esclarecida e conscientizada sobre 
a importância da leishmaniose e métodos de prevenção, visando a diminuição da incidência 
da doença como reflexo da prática popular dos métodos de prevenção e controle. 
 

Palavras-chave: Leishmania; zoonose; calazar; saúde pública veterinária. 
 

1. Introdução 
Das doenças negligenciadas junto à Organização Mundial de Saúde - doenças associadas à 
situação de pobreza, precárias condições de vida e iniquidades em saúde e mais prevalentes 
nos países em desenvolvimento - as leishmanioses estão entre as seis endemias prioritárias 
no mundo. A leishmaniose visceral ocorre em quase todos os continentes - Ásia, África, 
Europa, Américas. Estima-se que a leishmaniose visceral (LV) infecta 500.000 pessoas por 
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ano, e mata aproximadamente 51.000 (WHO, 2011a), e é de caráter endêmico em pelo 
menos 80 países do mundo. Cerca de 90% dos casos de LV ocorrem em cinco países: 
Bangladesh, Índia, Nepal, Sudão e Brasil (WHO, 2011b; WHO, 2012). É uma zoonose causada 
por protozoários do gênero Leishmania, sendo veiculada através de vetores flebotomíneos. 
No Brasil, a LV é uma doença endêmica causada por Leishmania infantum, cujo vetor 
principal é Lutzomyia longipalpis (ACHA e SZYFRES, 2003; DESJEUX, 2004; BRASIL, 2006). 
 
O primeiro relato de leishmaniose na América do Sul foi descrito por Mignone em 1913 em 
um paciente paraguaio vindo de Porto Esperança, Mato Grosso do Sul (MIGNONE, 1913). No 
Brasil a doença foi inicialmente reportada por Chagas em 1937 como uma doença 
esporádica, de caráter silvestre e sem evidências da relação do cão como reservatório, e ao 
longo do tempo passou por uma marcada alteração em sua epidemiologia: ultrapassou dos 
limites do meio rural alcançando os centros urbanos. A urbanização da doença é resultado 
de mudanças ambientais causadas pela migração, desmatamento e adaptação do vetor ao 
ambiente urbano (BRASIL, 2006). A dificuldade de controle da doença em centros urbanos 
está associada a baixos investimentos em saúde, desnutrição, falta de saneamento básico e 
descontinuidade das ações de controle (GONTIJO e MELO, 2004). 
 
Quanto à incidência no território nacional, 70% do total de casos são registrados na região 
Nordeste, seguido das regiões Sudeste, Norte e Centro-Oeste. A ocorrência restrita a áreas 
rurais e pequenas localidades urbanas já não é mais uma realidade, sendo notificados 
atualmente surtos epidêmicos em grandes centros urbanos como Corumbá (MS), Três 
Lagoas (MS), Campo Grande (MS), Belo Horizonte (MG), Araçatuba (SP), Palmas (TO), Várzea 
Grande e Cuiabá (MT), o que torna a LV uma doença em grande fase de urbanização (HUEB 
et al., 2000; BEVILACQUA et al., 2001;CAMARGO-NEVES, 2004; VINHAL e DOMINGOS, 2005; 
OLIVEIRA et al., 2006; MARCELINO, 2007). 
 
Na região Centro-Oeste, o Estado de Mato Grosso do Sul apresenta o maior número de casos 
notificados, seguido de Goiás e de Mato Grosso, que tem apresentado, ao longo dos anos, 
uma tendência crescente de casos (BRASIL, 2006). Em Mato Grosso do Sul inicialmente a LV 
esteve restrita à região oeste – Corumbá e Ladário – e a partir de 1995 a doença atingiu 
outros municípios como Três Lagoas, Anastácio, Campo Grande e Bodoquena. Em Campo 
Grande o primeiro isolamento de Leishmania infantum em cães ocorreu em 1998 e os 
primeiros casos humanos foram notificados em 2002 (SILVA, ANDREOTTI e HONNER, 2007; 
OLIVEIRA et al., 2006; CORTADA et al., 2004; NUNES et al., 2001). A expansão da LV em Mato 
Grosso do Sul coincidiu com a construção do gasoduto Bolívia-Brasil, no sentido oeste para 
leste, assim os municípios de Corumbá, Miranda, Aquidauana, Anastácio, Campo Grande, 
Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas foram a principal rota de disseminação, assim como a 
degradação do cerrado é um fator importante a se considerar (ANTONIALLI et al., 2006). Em 
Campo Grande, a construção de avenidas acompanhando o curso dos rios e a construção de 
casas em locais onde havia vegetação são alguns fatores importantes (SILVA, ANDREOTTI e 
HONNER, 2007). 
 
Desde 2006 as leishmanioses fazem parte das doenças negligenciadas prioritárias no Brasil, 
juntamente com esquistossomose, doença de Chagas, dengue, tuberculose, malária e 
hanseníase (BRASIL, 2006). O combate a essas enfermidades, que atingem particularmente 
as populações marginalizadas, é essencial para o cumprimento dos objetivos de 
desenvolvimento para o milênio, cujas metas de desenvolvimento devem ser cumpridas até 
2015 pelos países componentes da Organização das Nações Unidas (2000). Com a inclusão 
das leishmanioses nas prioridades de pesquisa no Brasil, diversos editais foram 
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disponibilizados pelas agências de fomento para pesquisa e desenvolvimento para o Sistema 
Único de Saúde, como por exemplo o PPSUS – Programa de Pesquisa para o SUS –, 
concretizando parte das políticas públicas de enfrentamento às doenças negligenciadas. 
 
Além da pesquisa e desenvolvimento, o Ministério da Saúde também tem buscado e 
incentivado ações ligadas diretamente aos populares, visando a proteção e promoção à 
saúde, e a equidade e humanização dos serviços, através da Política Nacional de Atenção 
Básica e Núcleos de Apoio à Saúde da Família (2011) e a Política Nacional de Educação 
Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (PNEP-SUS), de 2013. A PNEP-SUS 
constitui uma ferramenta estratégica por apoiar os processos de redução das desigualdades 
regionais e das iniquidades sociais e por orientar no processo de qualificação da formação e 
fixação dos profissionais de saúde. Também potencializa a ampliação da participação social e 
da gestão compartilhada, extremamente necessária nas relações entre os gestores e destes 
com os trabalhadores e usuários do SUS. Neste aspecto, de educação e saberes populares 
para a prática de controle e prevenção de enfermidades, o Projeto LeishNão tem como 
premissa as ações de educação sanitária para a prevenção e controle da leishmaniose 
visceral, tanto no aspecto humano como zoonótico e ambiental. 
 
Atualmente Campo Grande possui aproximadamente 800.000 habitantes e é dividido em 74 
bairros. Como parte do projeto de pesquisa “Geoepidemiologia da leishmaniose visceral em 
Campo Grande-MS: uso de geotecnologias aplicadas ao planejamento estratégico para 
controle de leishmaniose visceral humana e canina no contexto do SUS”, os dados de 
incidência de LV estão em fase de análise e até o momento foi possível detectar que entre os 
anos de 2007 e 2011 a incidência média anual foi de 126,4 casos de leishmaniose visceral 
humana sendo observada ligeira queda na incidência nos anos 2008 e 2009, seguido de 
aumento progressivo em 2010 e 2011. Dentre os bairros da cidade, a incidência/10.000hab 
variou de zero a 11,2 e apenas 13,5% (10/74) dos bairros não apresentaram casos. Dos 74 
bairros, oito foram classificados como áreas de maiores incidências, variando de 6,1/10.000 
hab. a 11,22/10.000 habitantes, e cinco destes são vizinhos a bairros de incidência nula e /ou 
baixa, aumentando o risco de transmissão da enfermidade às áreas vulneráveis. 
 
A existência de áreas de alta incidência e de vulnerabilidade para leishmaniose visceral 
motivou a criação de um projeto de extensão que promovesse a aplicação de educação 
sanitária para a redução da morbidade e melhora da condição e saúde da população e, em 
2013, foi iniciado o Projeto LeishNão. Deste então o projeto vem promovendo a educação 
sanitária para estimular a participação ativa da população no controle da leishmaniose 
visceral, utilizando de linguagem acessível para informar sobre mecanismo de transmissão, 
manifestação da doença em pessoas e cães e, sobretudo, os métodos de prevenção. 
 

2. Apresentação das Atividades 
O projeto foi idealizado em 2013, prevendo atuar primeiramente no bairro Aero Rancho. O 
bairro foi escolhido porque, naquele momento, as análises do projeto de pesquisa indicavam 
que era uma das áreas de maior incidência de leishmaniose humana no município. Com o 
passar do tempo, verificamos que o Aero Rancho já não é a área mais acometida, mas 
parcerias não são fáceis em educação sanitária, por isso não abandonamos e seguimos com 
os parceiros. O projeto começou atuando em Centros de Educação Infantil (CEINF), com 
adesão voluntária pelas escolas então, inicialmente, o projeto conseguiu alcançar três CEINF: 
Santa Bárbara, Dom Antônio Barbosa e Aero Rancho II. Em 2014, o projeto fez novas 
parcerias com a Sociedade Educacional Juliano Fernandes Varela, Lar Mãe Mariana, CEINF 
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Micheli Regina Locatelli e Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) Aero Rancho. As 
instituições parceiras do projeto são “escolhidas” por indicação, os parceiros já firmados 
indicam novos parceiros e fazemos o primeiro contato pessoalmente ou por telefone, para 
explicar como funciona o projeto e o escopo. Após este contato, é feita uma reunião com a 
instituição onde é apresentado o projeto impresso, o material de divulgação e as atividades 
propostas pelo projeto. Neste momento conhecemos as pessoas envolvidas – os novos 
parceiros – e pedimos também sugestões de atividades para adequar à realidade da 
instituição. 
 
A equipe do projeto LeishNão é composta por docentes de graduação da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, acadêmicos de graduação e pós-graduação da 
UFMS. A equipe se reúne para decidir e preparar as atividades de educação sanitária que 
serão realizadas nos locais vinculados ao projeto. De todas as atividades, o teatro foi a mais 
elaborada pois foge da área de formação em saúde. A criação de materiais educativos – 
folders, panfletos, cartilha – também é totalmente realizada por membros da equipe, assim 
como o roteiro das feiras de ciências e palestras. Além do público presencial, também foi 
desenvolvido e é constantemente atualizado o blog do projeto (leishnao.blogspot.com) e a 
página no Facebook (facebook.com/leishnao). Nestas mídias online é possível atingir o 
público “conectado” e melhorar ainda mais a difusão de informação. 
 
As atividades do LeishNão também foram realizadas em “participações especiais”, como no 
Colégio Evangélico de Campo Grande, quando uma professora entrou em contato com a 
equipe pedindo que fizéssemos o teatro e panfletagem, em complemento a um projeto de 
ensino sobre leishmaniose que estava em execução no colégio. Atuamos também na 
ExpoGrande 2014, exposição agropecuária de Campo Grande, apresentando as peças de 
teatro para escolas que visitavam o parque. Pudemos apresentar as peças também na 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFMS, em uma oportunidade para o 
público interno e em outra oportunidade para crianças de uma escola que visitava a UFMS. 
Duas das “participações especiais” aconteceram em parceria com a LADIPE, uma 
apresentação na Unidade Básica de Saúde da Família do bairro Mário Covas e outra 
apresentação no Hospital DIA, anexo ao Hospital Universitário. Outra participação muito 
especial foi em conjunto com o Projeto Saúde nas Escolas / EnCena, quando apresentamos 
as atividades na mesma escola. Várias das especiais aconteceram no mês de outubro de 
2014, devido ao apelo infantil do teatro, incluindo apresentação em instituições religiosas: 
Missão Batista Shekinah, nos bairros próximos ao lixão e Igreja Presbiteriana no centro de 
Campo Grande. 
 

3. Análise da Experiência 
Acreditamos que a vivência com a comunidade, tanto pelas apresentações de teatro como 
nas palestras, feiras de ciências e demais atividades, são os principais legados do Projeto 
Leishnão para a equipe. Ao longo do tempo nos percebemos mais desenvoltos para 
conversar com as pessoas e para compreender a realidade fora dos muros da Universidade. 
O trabalho de educação sanitária nas áreas que necessitam desta prática nos torna aptos a 
compreender e sermos compreendidos e nos habilita como bons profissionais, e acima de 
tudo, pessoas melhores. Certamente a atividade mais realizada e conhecida do projeto é o 
teatro, através das peças, o Projeto LeishNão alcançou públicos diferentes, que são os 
educadores, os pais e vizinhos das instituições parcerias. 
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Em relação às dificuldades encontradas, é importante citar que temos poucos recursos e 
muita boa vontade, característica bastante proeminente de projetos de extensão. Das 
grandes dificuldades, podemos citar inicialmente o difícil acesso às escolas, a dificuldade em 
transporte e a falta de materiais para compor as atividades.  As dificuldades sempre foram 
resolvidas, a primeira através da ajuda da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, que 
tornou possível o contato do projeto com os primeiros CEINF parceiros. A segunda grande 
dificuldade também tem sido resolvida por meios próprios, com a ajuda dos integrantes da 
equipe do projeto que possuem veículo e viabilizam as visitas. O problema de falta de 
materiais para realização do teatro foi resolvido internamente também, pois cada integrante 
do projeto colaborou financeiramente para que esses materiais fossem adquiridos. Para o 
teatro foram inventadas duas estórias curtas, de modo a prender a atenção das crianças, e 
como a equipe é composta por acadêmicos da área de saúde, a maior dificuldade e ao 
mesmo tempo diversão se deu na montagem e nos ensaios. Para a montagem das peças a 
equipe conseguiu o empréstimo de duas fantasias de cachorro e um dos membros elaborou 
e confeccionou a fantasia de flebotomínio. O cenário é simples e foi todo adquirido pela 
própria equipe, utilizando cesto de lixo, garrafas PET, vassoura, bola e até mesmo um 
brinquedo realista que imita um bolo fecal para mimetizar um local sujo, apto à reprodução 
do mosquito. As cortinas foram feitas de TNT e, a cada apresentação, são penduradas onde 
for possível. As atividades de pintura em papel com guache, pintura facial e feira de ciências 
foram mais simples para elaborar e executar e tivermos auxílio da PREAE / UFMS para a 
aquisição de parte deste material. Já o material educativo, panfletos, folders e cartilhas, 
estão em elaboração e revisão constante e também contam com o auxílio financeiro da 
PREAE / UFMS. Ao menos um novo material educativo é editado por semestre e entregue à 
comunidade. 
 
Das pequenas dificuldades, a grade curricular do curso de medicina veterinária dificulta a 
participação de todos os integrantes nas atividades. Como o calendário é definido pela 
escola, nem sempre os acadêmicos podem participar das atividades devido aos horários de 
aulas, então a equipe se divide como pode para executar o projeto. 
 
Como são realizadas visitas constantes aos locais de ação para realizar novas atividades, foi 
possível observar o quão importantes e compreendidas são as informações que levamos a 
esses lugares, já que ao conversar com as crianças, pais ou educadores percebemos que 
estão cada vez mais esclarecidos da importância de prevenir a doença. Percebemos também 
a evolução do projeto como um todo: desde a primeira edição o Projeto LeishNão tem sido 
premiado no Encontro de Extensão (ENEX) da UFMS, em 2013 (7º ENEX) fomos premiados 
com o segundo lugar no quesito Relevância, Fundamentação Teórica e Metodologia e em 
2014 (8º ENEX) fomos premiados com o primeiro lugar no quesito Formação Discente. Estes 
méritos estimulam a equipe e fazem com que, mesmo com as dificuldades, jamais pensemos 
em desistir ou desanimar. 
 

4. Considerações Finais 
O Projeto LeishNão mais do que um projeto de extensão, é um projeto de educação em 
saúde. É uma ação inovadora em Campo Grande e, de acordo com os resultados obtidos no 
projeto de pesquisa, outros bairros serão inclusos no projeto, assim como ocorreu em 2014. 
Para nós acadêmicos, a experiência de fazer parte de um projeto como este é imensa, pois 
através dele temos contato direto com a população, podemos esclarecer dúvidas levando 
informações corretas sobre a doença e métodos de prevenção. Espera-se que, a médio e 
longo prazo, a população esteja esclarecida e conscientizada sobre a importância da 
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leishmaniose e métodos de prevenção, e que haja, gradualmente, a diminuição da incidência 
da doença como reflexo da prática popular dos métodos de prevenção e controle. 
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Resumo: 
A 1ª Semana de Cineclubismo e Produção Audiovisual Independente UFMS é um evento que 
tem por proposta valorizar e incentivar produções audiovisuais independentes de 
acadêmicos da Região Centro-Oeste, particularmente do Mato Grosso do Sul. Propõe-se uma 
mostra de filmes produzidos por universitários. Disponibiliza-se espaço para o gênero 
documentário, ficção e animação. Um dos objetivos do projeto é o de trazer representantes 
destas produções a fim de promover um intercâmbio cultural entre produtores dos 
diferentes estados da região e oportunizar, a cada um deles, um debate sobre suas criações 
com o público espectador, após as exibições de seus filmes. Os professores convidados a 
participar da ação farão a curadoria dos filmes a serem exibidos ao longo dos três dias de 
evento. Um dos objetivos do projeto é o de trazer representantes destas produções a fim de 
promover um intercâmbio cultural entre produtores dos diferentes estados de nossa região 
e oportunizar, a cada um deles, um debate sobre suas criações com o público espectador, 
após as exibições de seus filmes. Em cada um dos dias de exibição, o público votará no 
melhor filme assistido (em relação aos demais curtas-metragens do mesmo gênero). Ao final 
do evento, haverá uma premiação aos três melhores filmes, eleitos pelo público e pela banca 
de curadores da 1ª Semana de Cineclubismo e Produção Audiovisual Independente UFMS. 
 

Palavras-chave: Comunicação social; cinema; cineclubismo; identidade regional. 
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Resumo: 
Este projeto dá continuidade a um espaço de produção e reflexão sobre a fotografia que já 
existia informalmente no Curso de Jornalismo. Objetivo Geral: Produzir narrativas 
fotojornalísticas sobre temáticas de interesse cultural e social no estado de Mato Grosso do 
Sul. Objetivos Específicos: - refletir, através de experimentações práticas, a respeito das 
mudanças na linguagem fotojornalística contemporânea; - realizar coberturas de temas ou 
pontos de vista pouco presentes na mídia regional; - promover a reflexão a respeito da 
prática fotográfica e fotojornalística, tanto nos alunos envolvidos no projeto quando na 
comunidade que irá consumir os produtos fotojornalísticos. Como espaço de produção, a 
Agência Fotográfica (AF) realiza coberturas fotojornalísticas com foco em temas culturais e 
sociais (embora não estejam outros temas excluídos). O grupo de alunos cria a pauta, coleta 
dados e imagens, seleciona, cataloga e edita as  fotografias. Por fim monta e publica no site 
do Laboratório de Fotojornalismo (www.fotojornalismo.ufms.br) o conteúdo produzido, 
divulgando-o via redes sociais. Como espaço de reflexão, a AF busca realizar a exposição 
imagens feitas por alunos, professores ou técnicos. Foi criada a Galeria de Imagens do Curso 
de Jornalismo. Notamos, no entanto, que o custo das ampliações fotográficas tem atuado 
como inibidor de inscrições. O site também atua como espaço de reflexão, disponibilizando 
artigos de revistas científicas brasileiras focados na fotografia. O grupo de voluntários tem 
atuado também em parceria com o projeto de pesquisa História do Fotojornalismo de MS, 
fotografando as páginas de jornais do acervo do Arquivo Histórico de Campo Grande e 
decupando entrevistas com profissionais. O site também vem divulgado diversos concursos e 
eventos da área da Fotografia. Temos também experimentado aproximações entre as 
linguagens da fotografia e do video, e estamos estudando plataformas web que forneçam 
maior interatividade na navegação. Os resultados - parciais até o momento - indicam 
excelente aceitação tanto no âmbito universitário (centros acadêmicos e eventos realizados 
na UFMS para público interno ou externo) quanto fora da universidade. As visitas ao site e as 
visualizações de conteúdo indicam que há interesse da comunidade pelas narrativas visuais 
produzidas. O retorno em termos de aprendizado por parte dos alunos e de interação com a 
pesquisa também tem sido muito positivos. 
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Resumo: 
Introdução: A fábrica de software da UFMS/CPPP corresponde a um padrão no 
desenvolvimento de softwares para apoio à educação, com aplicativos educacionais que 
possam ser usados pela população em geral e escolas, além das próprias universidades. A 
Fábrica da UFMS/CPPP busca a promoção e desenvolvimento regional, além de desenvolver 
padrões de documentação que serão disponibilizados a toda a comunidade em geral 
aprenderem a desenvolver softwares com agilidade e qualidade. A Fábrica busca 
automatizar o desenvolvimento e a manutenção das variantes de um produto-padrão pela 
adaptação, montagem e configuração de seus componentes. Já existe uma conta no Google 
Play que o coordenador do projeto criou e já está disponível no endereço 
https://play.google.com/store/apps/developer?id=UFMS+Câmpus+de+Ponta+Porã, onde 
existem alguns aplicativos que foram desenvolvidos e com milhares de downloads, e existem 
centenas de comentários elogiando os aplicativos criados. 2. Objetivos: O Objetivo da Fábrica 
de Software é desenvolver softwares para a comunidade de Ponta Porã, para que todas as 
pessoas possam usar em suas comunidades, centros comunitários e pessoas em geral. O 
desenvolvimento de uma Fábrica de Software em Ponta Porã, ajuda no desenvolvimento de 
softwares buscam qualidade no processo de desenvolvimento e do produto final, e é 
importante pois a região de fronteira tem uma grande demanda pelo desenvolvimento de 
software na área de agronegócios e educação. 3. Descrição das atividades: Já existe uma 
conta no Google Play criada por eu que é para disponibilizar os aplicativos móveis para toda 
a população em geral, e já existem alguns produtos que estão disponíveis, e estamos dando 
continuidade ao projeto, com novos softwares recém lançados e em desenvolvimento. O 
endereço disponível é: https://play.google.com/store/apps/developer?id=UFMS+Câmpus+ 
de+Ponta+Porã. 4. Conclusão: Alguns dos aplicativos que já foram desenvolvidos são: a 
temática Elementar, que auxilia os alunos no estudo da matemática; o aplicativo Detector de 
Pragas, que tem por objetivo indicar a possibilidade da existência de determinada praga, o 
site do evento da V Escola Regional de Informática, EducaInglês para auxiliar as pessoas no 
estudo da língua inglesa; EducaTrânsito; o Mboe, com questões de raciocínio lógico; dentre 
outros cinco que estão em desenvolvimento. O site da fábrica que está disponível em: 
http://www.fabricadesoftwarepp.com.br/. 
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Resumo: 
O projeto de extensão a ser apresentado refere-se à exposição do trabalho que antecede, a 
cada Semestre, à publicação da Revista Trilhas da História, lançada pelo curso de História do 
CPTL/UFMS, no 2o. Semestre de  2011. Este periódico eletrônico vem mantendo a sua 
periodicidade semestral, chegando  no Primeiro Semestre de 2014 ao  v.3, n.6 jan/jun de 
2014, com o tema “História, Ensino e Fontes”. Este  Dossiê traz questões fundamentais para 
repensarmos  o Ensino de História, as Fontes e os seus paradigmas. Os temas abordados nos 
artigos, ensaio de graduação e na seção fontes evidenciam o quanto é profícuo este debate 
em relação ao ensino de história e as fontes, e quão necessárias são as abordagens 
apresentadas. Semelhante aos números anteriores, a Revista Trilhas da História inova por 
dar continuidade a um diálogo entre questões que se entrelaçam e são basilares para a 
produção do conhecimento histórico. Os novos números a serem lançados entre 2014 e 
2015 trazem temáticas como: “História, Memória e Representações”; “História e Tempo 
Presente” e “História, Diversidade e Identidades”. Estes números compreendem o 2o. 
Semestre de 2014, bem como os dois Semestres de 2015. Organizamos a chamada de 
Dossiês com antecedência a fim de manter a  periodicidade e, mais do que isto, a 
contribuição na diversidade de abordagens e de instituições com as quais vimos contando 
desde o primeiro número. Observamos que a Revista teve a sua primeira avaliação do 
Qualis/Capes contando com o conceito B4 na área de História. Este conceito muito nos 
alegrou por evidenciar a avaliação positiva da Revista e o trabalho realizado nesses quatro 
anos. A Revista pode ser acessada no endereço www.trilhasdahistoria.ufms.br. 
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Resumo: 
O projeto ARTE AGORA - Ciclo de palestras sobre arte contemporânea visa proporcionar aos 
atuantes da área (ou a comunidade em geral que se interessa pelo assunto) informações e 
contato direto com o universo da arte contemporânea, do mercado específico e da pesquisa 
de quem efetivamente a produz. Os objetivos são divulgar o conhecimento por meio de 
palestras ministradas por profissionais convidados da área e promover debates e discussões 
entre o público e o palestrante, formando assim uma sociedade mais ativa e crítica em 
relação ao tema, levantar produções de arte contemporânea no Brasil e no mundo, dentre 
outras. O projeto é organizado em forma de palestras bimestrais realizadas em parceria com 
o SESC, com duração média de três horas, ministradas por professores, artistas, críticos e 
demais profissionais da área. Ao final de quatro edições ao longo do ano de 2014, obtivemos 
um total de 425 inscrições. Alcançamos um publico relativamente variado, além de quem 
atua na área de Artes, Design, Arquitetura e Decoração, houve a participação de 
profissionais e acadêmicos de outras áreas e uma grande participação de arte-educadores, o 
que mostra um grande interesse em melhorar qualidade do ensino nas escolas. 
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Aspectos sociais e jurídicos relacionados às Copas do Mundo de futebol  
 
Autores/as: (1) Marivaldo Lopes de Arruda, (2) Bruno Marini, Tarsis Witley de Almeida 
Arruda, Joyce Ferreira de Melo Marini, Tarsianne de Almeida Arruda e Calebe Pimentel Lopes 
dos Santos. 
 
(1) Responsável pela apresentação; discente do Curso de Direito/CPAN. 
(2) Orientador; docente do Câmpus do Pantanal/UFMS. E-mail: brunomarini77@hotmail.com. 

 
 

Resumo: 
A Copa do Mundo de futebol é considerado o maior evento esportivo do mundo (superando 
até mesmo os Jogos Olímpicos, principalmente na Europa, América do Sul, México e boa 
parte da Africa). No entanto, este evento por inúmeras vezes extrapolou o campo esportivo, 
devida a inúmeras suspeitas de influência política (incluindo até mesmo a possibilidade de 
manipulação de resultados). Exemplos típicos do afirmado acima foi a Copa de 1934 
(realizada na Itália fascista) e a Copa de 1978 (no auge da ditadura militar na Argentina). 
 

Palavras-chave: Copa do Mundo; aspectos jurídicos-sociais; suposta manipulação de 
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AU Doc- Centro de Pesquisa e Documentação em Arquitetura e 
Urbanismo de Mato Grosso do Sul - UFMS  
 
Autoras: (1) Carol Oliani Schiavinato, (2) Eliane Guaraldo e Sara Micheli Domingues. 
 
(1) Responsável pela apresentação; discente do Curso de Arquitetura e Urbanismo/FAENG. 
(2) Orientadora; docente da Faculdade de Engenharias, Arquietura e Urbanismo e Geografia/UFMS. E-
mail: eliane.guaraldo@ufms.br. 

 
 

Resumo: 
O AU-Doc, Centro de Pesquisa e Documentação em Arquitetura e Urbanismo do Mato 
Grosso do Sul - UFMS, é decorrência natural do antigo 'CEDOC - Centro de Documentação 
em Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul', projeto criado em 2009 e aprovado 
institucionalmente desde julho de 2010, com três (3) renovações sucessivas até o presente. 
O AU Doc é iniciativa inédita -no estado e no âmbito da Universidade - de coleta, 
organização, classificação, sistematização e disponibilização para acesso público, da 
produção em Arquitetura e Urbanismo no estado de Mato Grosso do Sul. Nesta proposta, 
pretende-se ampliar e qualificar o acervo, o sistema de organização e consulta e a divulgação 
em meios multimidiáticos. O projeto visa agregar aos atributos de coleção já comprovados, o 
reforço de seu papel como espaço aberto ao público e também o papel de espaço gerador 
de pesquisa, nas várias áreas da Cultura ao qual seu acervo se dedica. O espaço do AU.doc 
reúne r num único espaço a produção arquitetônica e urbanística realizada no âmbito 
acadêmico e profissional que observe tangência com a formação da cultura sul-
matogrossense em seus múltiplos aspectos, o que está refletido na variedade e diversidade 
de seu acervo, de interesse para a pesquisa da cultura material no estado de Mato Grosso do 
Sul. Sediado no Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFMS, o AU.doc foi desde o início 
concebido como um espaço aberto à consulta e visitação pública, suprindo uma lacuna 
importante no conhecimento, enriquecimento cultural e fortalecimento da identidade 
cultural do estado. Devido ao seu funcionamento contínuo, ele agora vem-se caracterizando 
como fonte e espaço potencialmente gerador de pesquisa para a comunidade acadêmica e 
externa, numa perspectiva multidisciplinar de abrangência. 
 

Palavras-chave: Arquitetura e urbanismo; documentação; cultura; identidade; Mato Grosso 
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Banda Sinfônica da UFMS  
 
Autores: (1) Felipe Brito de Melo, (2) Evandro Rodrigues Higa, Jorge Augusto Mendes 
Geraldo e Amarandes Rodrigues Oliveira Junior. 
 
(1) Responsável pela apresentação; discente do Curso de Música - Licenciatura/CCHS. 
(2) Orientador; docente do Centro de Ciências Humanas e Sociais/UFMS. E-mail: 
evandrohiga@uol.com.br. 

 
 

Resumo: 
O Estado do Mato Grosso do Sul têm uma grande demanda de bandas musicais e marciais 
necessitando de apoio para sua manutenção e crescimento no tocante à formação de seus 
integrantes e lideranças. Também, os alunos do Curso de Licenciatura em Música da UFMS, 
sendo alguns deles instrumentistas de sopro e percussão e participantes de bandas musicais 
da cidade, manifestam o interesse por sua formação prática com o intuito de aprofundar 
seus conhecimentos em performance musical. O projeto de extensão Banda Sinfônica da 
UFMS proporciona uma qualificação mais adequada aos alunos que atuarão no mercado 
artístico e educacional. Dirigida por um docente da UFMS, a banda possui um cronograma de 
ensaios didáticos, nos quais os participantes tem contato com repertório de bandas 
sinfônicas, técnicas de instrumentos de sopro e percussão e técnicas de ensaio para grupos 
musicais. Para complementar a ação educacional do projeto, são oferecidos cursos de curta 
duração ministrados por profissionais externos a UFMS, visando o intercâmbio técnico e 
artístico de seus participantes. Em 2014 o projeto tem o objetivo de ampliar o espaço o 
aprimoramento e a formação continuada, da prática de musical e continuar oferecendo um 
ambiente de pesquisa de repertório e de reflexão acerca da prática envolvendo as diversas 
formações para grupos de sopros. Além disso, oferecer a oportunidade para alguns 
participantes de atuarem como professores de instrumentos de banda para crianças e jovens 
na “Banda Escola”. Esta ação oferece 40 vagas para os alunos da escola pública Armando de 
Oliveira visando o ensino de instrumentos de sopro e percussão a fim de preparar novos 
músicos para atuarem na Banda Sinfônica da UFMS e outras bandas da cidade e região. A 
Banda Sinfônica da UFMS promove eventos gratuitos e facilita o acesso de toda a 
comunidade a concertos e aulas com alunos e músicos formados. As apresentações 
colaboram também com a disseminação da cultura e do repertório de bandas, aumentando 
a visibilidade de outros grupos de mesma formação instrumental. O projeto está atingindo 
seus objetivos cumprindo um calendário com atividades já programadas até sua finalização. 
Já foram realizados dois concertos e um workshop de percussão com professor visitante e 
previsão de mais dois cursos. Serão realizados mais quatro concertos até dezembro de 2014 
e os discentes envolvidos no projeto iniciaram a catalogação do arquivo de partituras 
adquirido pela banda que será disponibilizado para consulta. 
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Camerata Madeiras Dedilhadas  
 
Autores/as: (1) Felipe da Silva Machado, (2) Marcelo Fernandes Pereira, Demetrius 
Alexandre de Souza, Caio Bressam, Jardel Vinicius Tartari, Luiz César Gonzaga e Stefani Muniz 
Godoy. 
 
(1) Responsável pela apresentação; discente do Curso de Música - Licenciatura/CCHS. 
(2) Orientador; docente do Centro de Ciências Humanas e Sociais/UFMS. E-mail: 
anaemarcelo440@hotmail.com. 

 
 

Resumo: 
A Camerata Madeiras Dedilhadas constitui conjunto musical inovador que combina o timbre 
do violão ao timbre dos instrumentos de sopro/madeiras, como o clarinete, a flauta, etc. Seu 
projeto de repertório também é diferenciado pois abarca obras do Barroco, Classicismo – 
cujos maiores expoente são Bach, Handel e Mozart - , além de música clássica Brasileira – 
escrita por mestres como Carlos Gomes e Villa-Lobos - e a música regional de nosso Estado. 
Seus integrantes são, em sua maioria, egressos e formandos do Curso de Música da UFMS, 
que têm se destacado artisticamente e que individualmente têm carreira como solista e a 
direção artística do grupo está a cargo do violonista e professor Dr. Marcelo Fernandes. O 
Projeto pretende se estruturar com um laboratório de performance e transcrições 
muscologicamente embasadas. A justificativa se da por uma demanda de formação musical 
camerística na região e oferecer para o público regional uma proposta de produção musical 
além da música midiática atual. Seus objetivos centrais são: 1) Contribuir para a melhoria da 
qualidade musical-interpretativa no âmbito regional; 2) oferecer ao público regional 
apresentações de qualidade; 3) oferecer masterclasses e workshops para os músicos 
regionais. O projeto está aberto a convites para apresentações da Camerata, desde que as 
condições oferecidas possibilitem uma apresentação em nível de excelência. Os resultados 
têm sido acima do esperado. Primeiramente, porque o conjunto tem recebido inúmeros 
convites para apresentações tem atuado com importantes solistas como o Flautista William 
Dickinson e a soprano Luciana Fisher. Seus integrantes têm progredido em termos de prática 
camerística e interpretativa e o equilíbrio sonoro entre os instrumentos também têm se 
consolidado.  A formação se ampliou a agora o conjunto conta com um naipe de clarinetes e 
outro de flautas. Temos ainda de ressaltar a obra originalmente composta para o conjunto, 
pelo maestro da Sinfônica Municipal de Campo Grande, Rodrigo Faleiros e a evolução 
idiomática das transcrições que o conjunto executa. 
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Ciclo de Cinema Africano  
 
Autores: (1) Ezequiel de Almeida Machado e (2) Esmael Alves de Oliveira. 
 
(1) Responsável pela apresentação; discente do Curso de Ciências Sociais/CPNV. 
(2) Orientador; docente do Câmpus de Naviraí/UFMS. E-mail: esmael_oliveira@live.com. 

 
 

Resumo: 
O projeto tem a intenção de apresentar aos participantes (principalmente professores da 
rede pública de ensino) a produção cinematográfica africana contemporânea, contribuindo, 
assim, com o conhecimento de alguns aspectos da cultura de África através de sua 
filmografia. Portanto, a proposta principal consiste em possibilitar ao público a relativização 
do ponto de vista diante de práticas e discursos culturais aparentemente 'exóticos' e 
'distantes'. Tendo como base algumas reflexões do campo da antropologia do cinema, 
buscamos relativizar a dicotomia ficção/realidade, real/imaginário, e destacar os novos 
processos de “ficcionalização” dos fenômenos sociais que se apresentam como narrativas 
possíveis e válidas de significação das experiências sócio-culturais dos africanos, que por 
diversas razões ainda permanecem desconhecidas do público brasileiro. Nesse sentido, 
também buscamos contribuir com a qualificação dos profissionais da educação básica no que 
tange ao fornecimento de informações sobre África visando a consolidação da lei 
10.639/2003. 
 

Palavras-chave: Antropologia; cinema; África; Lei 10.639/2003. 
 

(Voltar ao Sumário) 

mailto:esmael_oliveira@live.com


 

Anais do Encontro de Extensão Universitária da UFMS - ENEX - ISSN 2359-4888 
Edição 01 (2014) - p. 120 

Cinema em foco - ano IV  
 
Autores/as: (1) Luana Santos Silva, (2) Edelberto Pauli Júnior, Aderci Flôres Leandro, Fabiana 
Figueiredo dos Santos Ribeiro, Jacqueline Elias de Souza Ribeiro, Maria Inês da Silva e Samara 
Pereira Souza de Lima. 
 
(1) Responsável pela apresentação; discente do Curso de Letras/CPAQ. 
(2) Orientador; docente do Câmpus de Aquidauana/UFMS. E-mail: edelbertopauli@gmail.com. 

 
 

Resumo: 
O presente projeto de Extensão “Cinema em Foco – Ano IV” está em seu quarto ano de 
desenvolvimento e tem por objetivo principal proporcionar aos membros da sociedade em 
geral (alunos das escolas públicas e privadas, acadêmicos da UFMS/Campus de Aquidauana e 
residentes do município de Aquidauana e Anastácio) o contato com o universo do cinema 
não comercial por meio da projeção de, pelo menos, dois filmes por mês. Com este projeto 
de extensão, a Universidade, por meio dos docentes e discentes envolvidos na extensão, 
realiza importante parte de sua missão, que é promover discussões que envolvam a 
comunidade em geral, cujo principal aspecto seja o fomento de debate de temas 
contemporâneos, visando sempre à contribuição para a formação de cidadãos críticos que 
não têm contato com o cinema de qualidade e não possuem variadas opções culturais nos 
municípios mencionados. Assim, são apresentados filmes de diversos gêneros e 
nacionalidades, privilegiando grandes diretores e obras significativas. São realizadas duas 
sessões por mês, uma em auditório da UFMS/Campus de Aquidauana e outra em uma das 
escolas parceiras. A equipe realiza reuniões frequentemente para selecionar as obras a 
serem exibidas, assim como faz visitas às escolas para apresentar o projeto, tendo em vista o 
apoio de toda comunidade para as ações. Após as sessões realizadas na instituição, o público 
presente é convidado a responder um questionário sobre o projeto e as respostas são 
tabuladas e discutidas pela equipe no final de cada fase do projeto. Para aferir os resultados 
das sessões realizadas nas escolas, promovemos debates e atividades com o objetivo de 
explorar os temas abordados pelo filme exibido (como produções textuais, questionários, 
etc.), as quais podem ser acessadas na página do Facebook no grupo do projeto Fãs do 
Cinema em Foco, meio de divulgação também das resenhas produzidas pelos membros da 
equipe, dos cartazes de divulgação das sessões e também das fotos das sessões realizadas. 
Os resultados parciais do projeto deste ano são: ampliação do público, incluindo escolas da 
região, o que tem recebido apoio, em especial, dos professores e alunos envolvidos, além da 
participação de plateias ecléticas e atentas, que vão desde os alunos das escolas e 
universitários até residentes dos municípios da região. 
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Coral Cultura em Canção  
 
Autores/as: (1) Beatriz Oliveira Silva, (2) Elisângela Cristiane Rozendo de São José e Diógenes 
Trevisan. 
 
(1) Responsável pela apresentação; discente do Curso de Letras/CPCX. 
(2) Orientadora; docente do Câmpus de Coxim/UFMS. E-mail: elisangela.jose@ufms.br. 

 
 

Resumo: 
A arte musical há algum tempo vem sendo utilizada largamente como uma importante 
ferramenta educacional, pois facilita a concentração, a interação entre os homens, fomenta 
a criatividade e promove o equilíbrio, dentre outras habilidades. É bastante improvável que 
haja pessoas que não sejam sensíveis à música, pois ela nasce conosco, é inerente ao nosso 
corpo, e não há como fugir de seu encantamento, visto que os sons atuam diretamente na 
esfera dos sentidos. Conscientes do poder sensibilizador da música, o projeto Cultura em 
canção objetiva a formação de um coral na E.E. Pedro Mendes Fontoura, do município de 
Coxim, integrado por estudantes do Ensino Fundamental (8º e 9º anos), Médio e da EJA, e, 
caso haja interesse, estendido aos funcionários da escola e familiares de estudantes. Esse 
projeto buscará ampliar o conhecimento musical dos integrantes sobre as possibilidades 
sonoras do corpo, sobretudo da voz, por meio do canto coral. Nesse intuito, trabalharemos 
no projeto canções tradicionais e modernas em Língua Portuguesa, Inglesa, Espanhola e 
Latina, de cunho sacro e secular, e algumas canções de Mato Grosso do Sul. Acredita-se que, 
por meio do conhecimento musical e de canções brasileiras e em língua estrangeira será 
possível achegar-se ao estudante e estimulá-lo a aprender, de modo mais prazeroso, a 
respeito da pluralidade cultural de nosso país e de outros povos. O referido projeto teve 
início, recentemente, no mês de agosto e finalizará em dezembro de 2014. Os encontros 
acontecem uma vez por semana, das 19 h às 21 h, nos quais os alunos já puderam ter noção 
sobre a História da música, exercícios de técnica vocal, atividades teórico/práticas de 
percepção musical e ensaio de algumas canções, estas que já serão apresentadas no dia 14 
de novembro, na Noite Cultural da escola. Pretende-se, com a execução desse projeto, atrair 
a comunidade escolar para o aprendizado prazeroso de idiomas e ensinar teoria musical e 
canto objetivando ampliar o repertório de informação dos estudantes sobre as múltiplas 
linguagens e as diferentes culturas musicais. 
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Dança de Salão  
 
Autores/as: (1) Kelson Nogueira, (2) Tamir Freitas Fagundes e Anielise Mascarenhas Guedes. 
 
(1) Responsável pela apresentação; discente do Curso de Educação Física/CCHS. 
(2) Orientador; docente do Centro de Ciências Humanas e Sociais/UFMS. E-mail: 
tamir1160@hotmail.com. 

 
 

Resumo: 
O presente trabalho retrata o projeto de extensão intitulado: dança de salão, que utiliza o 
método tradicional e o crítico emancipatório nas aulas de níveis I. Apresentamos nesse o 
autor da proposta crítico emancipatória e como os dois métodos são desenvolvidos nas 
aulas. Também tem por objetivo expor as relações interdisciplinares que ocorrem dentro do 
projeto, como os bolsistas serem de áreas distintas.  Abordam as políticas internas e 
externas a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e também quem participa do 
projeto. Os bolsistas realizam estudos de textos voltados para área da dança e também 
ocorre um planejamento semanal com todos os bolsistas, para que as aulas ocorram. Três 
vezes por semestre acontecem os bailes para que haja a interação entre os alunos, buscando 
ampliar as relações sociais. Os alunos gostam bastante do projeto, pois é um modo que 
encontram de “sair da rotina”. Relatam que a dança torna-se uma distração e ao mesmo 
tempo conhecem diferentes culturas. 
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Festival de Teatro Amador de Três Lagoas/MS – 2ª edição  
 
Autores: (1) Ricardo Aparecido de Lima e (2) Wagner Corsino Enedino. 
 
(1) Responsável pela apresentação; discente do Curso de Letras/CPTL. 
(2) Orientador; docente do Câmpus de Três Lagoas/UFMS. E-mail: wagner.corsino@ufms.br. 

 
 

Resumo: 
O “Festival de Teatro Amador de Três Lagoas/MS – 2ª edição” é uma idealização do Grupo de 
Teatro Identidade, da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS e da 
Prefeitura de Três Lagoas através do Departamento de Cultura. O evento é realizado pela 
segunda vez na cidade de Três Lagoas/MS. O objetivo do evento é levar o teatro e outras 
artes, à comunidade, oferecendo cultura e entretenimento, concretizando a formação de 
platéia. O Festival visa realizar um ciclo anual de apresentações de peças teatrais, produzidas 
para o público infantil ou adulto, buscando novas formas de estímulo aos grupos de Três 
Lagoas/MS, que pretende valorizar o teatro, enquanto recurso de lazer, cultura e 
conscientização dos problemas sociais que afligem a sociedade brasileira. 
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Inverteatos Cia teatral  
 
Autores/as: (1) Guerino Ferreira Ribolis e (2) Ivanildo José da Silva. 
 
(1) Responsável pela apresentação; discente do Curso de Letras/CPCX. 
(2) Orientador; docente do Câmpus de Coxim/UFMS. E-mail: ivanildo.silva@ufms.br. 

 
 

Resumo: 
O Projeto intitulado Inverteatos Cia Teatral é uma proposta que visa propagar as artes 
cênicas, suscitando os conhecimentos específicos da interpretação teatral, bem como suas 
ligações com análises sociais entre os alunos da UFMS/CPCX. Trata-se de uma ideia na qual 
concilia principalmente os cursos de História e Letras do Campus de Coxim na elaboração e 
realização de oficinas, estudos técnicos e apresentações de teatro para e com a comunidade.  
Corrobora e propõe a construção de um espaço cultural e de ampliação do saber 
pluralizando o acesso e o colóquio profissional e intelectual da arte. Diante desta 
perspectiva, baseia-se na tentativa de unir universidade, população, artista local e escolas 
com montagens de espetáculos. Para desenvolver o projeto, lançaremos mão, entre outras, 
das proposições teóricas empreendidas por Stuart Hall (2006), Ruy Castro (2003), Sábato 
Magaldi (2004), Anatol Rosenfeld (1993) e Ryngaert (1996). 
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Movimento Concerto  
 
Autores: (1) Demetrius Alexandre da Silva Souza e (2) Marcelo Fernandes Pereira. 
 
(1) Responsável pela apresentação; discente do Curso de Música - Licenciatura/CCHS. 
(2) Orientador; docente do Centro de Ciências Humanas e Sociais/UFMS. E-mail: 
anaemarcelo440@hotmail.com. 

 
 

Resumo: 
Trata-se de um projeto centrado no oferecimento de concertos de música erudita - e suas 
fronteiras -, que tem como produtos secundários o oferecimento de masterclasses e oficinas 
de iniciação musical. O projeto se justifica: pelo fato dos bolsistas serem alunos de 
Licenciatura e terem interesse no desenvolvimento de atividades artísticas; e ainda, pela 
demanda local em relação a apresentações artísticas. O objetivo central é fomentar a música 
erudita no Estado de MS, trazendo concertistas de alto nível para o Estado e capilarizando a 
produção artística interna da IES dentro da sociedade sulmatogrossense. Por isso, o projeto 
conta com três séries distintas, que visam trazer músicos de excelência para se 
apresentarem no Estado e realizarem masterclasses e levarem a produção artística e didática 
da IES através e um protocolo de procedimentos que executados pelos bolsistas para 
programar, executar e divulgar as atividades do projeto. O resultado parcial deste ano tem 
superado as expectativas: as apresentações tem tido frequência maior que tivemos nos anos 
anteriores e órgãos públicos tem requisitado apresentações de nossos acadêmicos dentro e 
fora de Campo Grande. Teoricamente, entendemos que a atividade musical possui diversas 
funções sociais (MERRIAM, 1964), mas a relação estética, analítica e contemplativa que o 
homem (interessado no trabalho intelectual) do passado mantinha com a música tem sido 
preterida em nosso tempo - sobretudo porque muitos hábitos humanos foram redefinidos a 
partir do crescimento da indústria cultural no século XX. Essa mudança da relação entre 
Homem e a arte musical foi extremamente criticada por Theodor Adorno e tem sido 
ultimamente encarada de forma positiva pelos teóricos ligados aos estudos culturais. Não 
podemos negar o aspecto político desse Projeto em relação à dicotomia acima descrita – 
assumindo certa defesa da música de concerto - contudo, é necessário aclarar que nossa 
posição em relação ao repertório é bem mais aberta do que a postura dos defensores da 
"música clássica de concerto", quaisquer outros objetos artísticos musicais que se prestem à 
apreciação estética contemplativa e intelectual. Entendemos que uma das principais 
contribuições da música para o homem se dá através dos afetos (CHASIN, 2002) e que por 
isso, a contemplação segue tendo sua função para o homem deste tempo - a despeito de sua 
relativa desvalorização em nossa sociedade e em certas corrente teóricas. 
 

Palavras-chave: Música de Concerto; fomento à erudição e à vivencia musical; educação 
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PCIU! - Projeto Coral Infanto-juvenil da UFMS  
 
Autoras: (1) Lauane Conceição Ferraz e (2) Ana Lúcia Iara Gaborim Moreira. 
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Resumo: 
O PCIU ! - Projeto Coral Infanto-juvenil da UFMS - é uma proposta de educação musical por 
meio do canto em conjunto, atendendo atualmente a 32 crianças e adolescentes de 05 a 12 
anos da cidade de Campo Grande. Participam também do projeto alunos e egressos do Curso 
de Música da UFMS, que buscam aperfeiçoamento na área da Regência e atuam como 
monitores e instrumentistas. São realizados ensaios todos os sábados pela manhã, nos quais 
trabalhamos atividades lúdicas de consciência e expressão corporal (enfatizando a postura e 
a respiração), rítmica, técnica vocal, leitura musical (solfejo) e estudo de repertório - 
diferente do que costumam ouvir na mídia. Os coralistas aprendem a usar adequadamente 
sua voz e se expressar por meio dela, levando essa prática para o seu cotidiano. Com essas 
atividades, desenvolvemos também aspectos extra-musicais, como a socialização, a 
coordenação motora, a linguagem, a atenção e a concentração. Assim, além de construir o 
aprendizado musical e levar à performance artística, o trabalho realizado no projeto 
contribui não só para o desenvolvimento vocal, mas também motor, cognitivo e psico-social 
da criança. O Projeto se iniciou em julho de 2013 e após 4 meses de ensaios, o coro recebeu 
convites para apresentações em eventos da UFMS e outros eventos culturais da cidade, 
divulgando o trabalho realizado – o que fez com que o número de crianças atendidas pelo 
projeto aumentasse consideravelmente. Os pais, que acompanham todo o trabalho, se 
manifestaram satisfeitos com os resultados, afirmando que já puderam perceber mudanças 
na apreciação e na execução musical de seus filhos; o conhecimento que as crianças 
adquirem no projeto tem influenciado positivamente o rendimento escolar e incentivado 
bons hábitos de saúde vocal, além de, em alguns casos, tornar as crianças menos tímidas, 
ansiosas e inseguras. Neste ano (2014), o coro já iniciou a temporada de apresentações, 
cantando músicas em diferentes idiomas, e por meio desse repertório as crianças puderam 
conhecer mais sobre a cultura de diversos países, além de aperfeiçoar a técnica vocal e 
aprofundar seus conhecimentos na área musical. O projeto de extensão e pesquisa integra, 
portanto, a comunidade - coralistas, pais e público -, acadêmicos e 
professores/pesquisadores da Universidade e tem um caráter transformador, pois trabalha 
com valores humanos, constrói novas formas de aprendizado, desenvolve habilidades e gera 
novos conhecimentos na área acadêmica por meio da arte musical. 
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Pintando a cara  
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Resumo: 
O presente estudo tem por objetivo apresentar uma síntese sobre a trajetória de existência 
de uma ação de extensão que, por meio de atividades relativas à pintura facial e ludicidade, 
busca contribuir com o processo de desenvolvimento integral do ser humano segundo a 
perspectiva da inclusão social. A metodologia do presente estudo caracteriza-se como 
qualitativa, evidenciada através de pesquisa bibliográfica para delimitar o objetivo 
pertinente ao histórico do projeto “Pintando a Cara”, discutindo as experiências e a 
relevância da ação enquanto meio de desenvolvimento humano. Desta forma, torna-se 
importante citar as parcerias alcançadas, bem como explicar como foram organizadas as 
atividades práticas ao longo destes quatro anos. Assim, em 2011 surgiu o projeto “Pintando 
a Cara” em parceria com o Rotary Club Naviraí Integração que a principio atendia somente o 
Projeto Maranatha com atividades práticas semanais além de reuniões para estudos 
teóricos. Já no ano seguinte passou-se a atender também a APAE e as atividades práticas 
aconteciam semanalmente nas duas entidades, além de permanecer os encontros no 
câmpus para estudos e planejamentos. Simultaneamente o projeto era constantemente 
convidado para participar em eventos de diversos seguimentos da sociedade tornando-se 
cada vez mais conhecido no município de Naviraí. Dessa forma, no ano de 2013 já eram 
quatro as entidades parceiras, pois o projeto passou a atender também ao Lar da Criança de 
Naviraí e também promoveu o 1º Festival de Pipas do Projeto “Pintando a Cara”, evento que 
reuniu no Campus da UFMS famílias e pessoas de diversas faixas etárias. Em 2014 foi 
promovida a 2ª edição do referido evento e as demais atividades são realizadas de acordo 
com a seguinte configuração: reuniões semanais no campus; encontros semanais no 
Maranatha; encontros mensais na APAE e Lar da Criança; atendimento a convites para 
participar em eventos, sendo que alguns deles já acontecem consecutivamente tornando-se 
assim em novas parcerias, como é o caso da Gerencia Municipal de Educação. Os resultados 
obtidos indicam o comprometimento do projeto com questões sociais, como a inclusão e a 
segregação familiar. A ação evidencia um projeto que tem muito a acrescentar na vida de 
todos os envolvidos: sejam aqueles que mantêm, organizam, planejam e executam as 
atividades, ou ainda aqueles para as quais as mesmas são direcionadas. 
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Projeto Identidade X – Grupo de Teatro  
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Resumo: 
O Projeto Identidade – Grupo de Teatro, é desenvolvido desde o ano de 2005 na 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campus de Três Lagoas, surgiu para efetivar 
um projeto de extensão com atividades teatrais no âmbito acadêmico, direcionado para a 
comunidade em geral. O Projeto formou um grupo de teatro, com a participação anual de 
aproximadamente quarenta pessoas, dentre elas, estudantes de escolas do município e 
pessoas da comunidade, presentes nos encontros, oficinas e ensaios. As atividades visam 
desenvolver as habilidades do teatro entre os participantes, estimulando-os para que cada 
qual explore sua potencialidade, e posteriormente colocando em prática com o grupo, 
identificando sua capacidade corporal, vocal e interpretativa direcionadas ao teatro. O 
projeto promove a inserção da universidade no processo de desenvolvimento cultural dos 
participantes com a implementação de oficinas e jogos teatrais direcionadas à integração 
dos mesmos, à produção artístico-cultural com a promoção da interação/integração dos 
integrantes e, posteriormente, com as apresentações artísticas para a comunidade. O 
principal fundamento do Projeto Identidade é de trabalhar fluentemente para a elaboração 
de Espetáculos e Esquetes Teatrais, Atividades Culturais e Recreativas, Eventos do Setor 
Cultural, para serem destinados e desenvolvidos à comunidade em geral. 
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Semana Cultural – MS em cena – 8ª representação  
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Resumo: 
O Projeto “Semana Cultural – MS EM CENA”, é uma idealização do Grupo de Teatro 
Identidade, em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas através do Departamento de 
Cultura, com a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS e com a 
Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul do Governo do Estado de Mato 
Grosso do Sul. O evento é realizado anualmente desde 2007 com o objetivo de levar o teatro 
e outras artes relacionadas à comunidade, oferecendo cultura e entretenimento, 
concretizando a formação de plateia. A “Semana Cultural – MS EM CENA – 8.ª 
Representação” visa realizar um ciclo anual de apresentações de peças teatrais e outras 
atividades culturais, produzidas para o público infantil ou adulto, buscando novas formas de 
estímulo aos grupos locais e de outras regiões do Estado de Mato Grosso do Sul, bem como 
de outros Estados e Regiões do País, que pretende valorizar o teatro enquanto recurso de 
lazer, cultura e conscientização dos problemas sociais que afligem a sociedade brasileira. 
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Unika Dança UFMS - escola de formação de bailarinos e Cia de dança  
 
Autoras: (1) Allyne Nunes de Oliveira e (2) Rosana Carla Goncalves Gomes Cintra. 
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Resumo: 
O Projeto Unika Dança UFMS - escola de formação de bailarinos e Cia de dança têm como 
objetivo oportunizar o aprendizado gratuito das danças acadêmicas, tais como o balé 
clássico, jazz dance e dança contemporânea para a infância e a adolescência, jovens e 
adultos, alunos das escolas Municipais de Campo Grande e da comunidade interna e externa 
da UFMS. Desenvolve atividades com aulas semanais, de acordo com a idade, modalidade e 
níveis técnicos dos alunos, dividido em iniciante, intermediário e avançado. O projeto 
promove à inclusão social de sujeitos que não tem acesso à arte da dança por vários motivos, 
ausência de condição socioeconômica, falta de conhecimento dessa arte e o distanciamento 
das produções artísticas voltadas para a dança, que historicamente tem sido elitizada, 
considerando que o ensino dessa arte, se dá em sua maioria em academias particulares com 
alto custo mensal. O Projeto promove extensão universitária sob o princípio da 
indissociabilidade entre a pesquisa, ensino e extensão, é interdisciplinar, educativo, cultural, 
científico e político, promove a interação entre Universidade e a sociedade. Dialoga com as 
disciplinas da graduação: Expressão Cultural, Musical e Corporal- Educação, Cultura e 
Linguagens e Educação Especial. Tem subsidiado coleta de dados no GEPEMULT- Grupo de 
estudos e Pesquisas em Educação e Múltiplas Linguagens, dissertações de mestrado, 
monografias da Especialização em Educação infantil e trabalhos de conclusão de curso que 
versam sobre dança. O Projeto UNIKA DANÇA UFMS, é uma ação pertinente e socialmente 
necessária sendo a proposta muito bem vinda e solicitada na vida cultural da UFMS. Como 
resultado apresenta espetáculos anuais e, em anos anteriores, a UNIKA DANÇA UFMS, foi 
selecionada por bancas nacional e internacional para apresentar-se no Festival de Dança de 
Joinville, ganhou o primeiro lugar na mostra competitiva 'Corpos em Movimento', na 
categoria Dança Contemporânea- Espetáculo Completo, foi homenageada no livro e no DVD ' 
Vozes da Dança', publicado e organizado pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, 
fez parte como convidada da exposição ' Memórias que dançam' que homenageou os 
principais bailarinos, professores e coreógrafos de Campo Grande, organizada pela Fundação 
Municipal de Cultura. 
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Amparo Social e Jurídico as pessoas com Deficiência  
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Resumo: 
As pessoas com deficiência são alvo de uma grande problemática no que tange a sua 
inclusão. Verifica-se uma atuação de grande relevância do legislativo na proteção de seus 
direitos enquanto, no cotidiano, persistem as discriminações e, por conseguinte, a 
segregação. O censo de 2010 apontou a existência de 45,6 milhões de deficientes no país, o 
que equivale a mais de 20% da população nacional, mas outros dados da mesma pesquisa 
mostrou que ainda há desigualdade nas taxas de alfabetização, acesso a educação e ao 
mercado de trabalho. Tendo em vista a complexidade deste cenário e a importância da 
proteção destas pessoas, o projeto de extensão da UFMS/CPTL “Amparo Social e Jurídico às 
Pessoas com Deficiência” busca efetivar a proteção do deficiente e colaborar, em âmbito 
local (Três Lagoas), para sua inclusão social eficaz. Para tanto é necessário uma pesquisa dos 
institutos legais que envolvem a Constituição Federal, acordos internacionais dos quais o 
Brasil é signatário e a legislação infraconstitucional que trate da questão de acessibilidade e 
inclusão. Também é importante a pesquisa de campo, para que seja possível compreender a 
realidade do município em que o projeto atua. Por meio de parcerias com a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), com os Centros de Referência de Assistência Social 
(CRAS) e com a própria prefeitura, vem sendo levantados dados para que seja traçado um 
perfil do deficiente treslagoense. Levantando suas especificidades e necessidades a pesquisa 
baliza as temáticas das palestras ministradas, que, além do caráter motivacional, abordam os 
temas de direito à saúde, educação, transporte (entre outros) e a questão do mercado de 
trabalho para a pessoa com deficiência.  De maneira sucinta podemos dizer que a realidade 
do deficiente em Três Lagoas acompanha o ritmo do restante do país. Existe uma amplitude 
de normas que lhes garantem direitos essenciais a uma boa qualidade de vida, mas ainda 
não há aplicação fática. Assim, a atuação do referido projeto de extensão é de ampla 
importância para o incentivo à redução de preconceitos e discriminações, bem como para a 
conscientização das pessoas deficientes e de seus familiares sobre seus direitos garantidos 
em lei de forma que se possibilite a exigência de seu cumprimento. 
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Brasil Idoso 2014  
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Resumo: 
O Portal Brasil Idoso (www.brasilidoso.net.br) é uma ferramenta de comunicação 
interinstitucional que tem como finalidade geral promover visibilidade, transparência e 
comunicação ágil dos conselhos de direitos da pessoa idosa, bem como das instituições e 
entidades governamentais e da sociedade civil que atuam com pessoas idosas, nas esferas 
nacional, estadual e municipal, tanto entre si quanto para com a população idosa brasileira. 
Fruto de trabalho interdisciplinar que congrega Computação, Ciências Sociais, Ciências 
Políticas e Jornalismo, o Portal foi criado e é mantido pela UFMS, nos termos de seu 
Regulamento Geral, a partir da necessidade de ampliar a disseminação de informações 
relacionadas aos direitos humanos da população idosa brasileira. Sua implantação foi 
aprovada na 3ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (Brasília, 2011) e na 2ª 
Reunião Ampliada e Descentralizada do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (Rio de 
Janeiro, 2012). A adesão ao Portal é exclusivamente institucional e a utilização dos serviços é 
gratuita, não sendo permitidas publicações que contenham publicidade direta ou indireta 
para quaisquer fins lucrativos. Atualmente o Portal disponibiliza a publicação de: 
apresentação institucional com endereço; notícias/informes; agenda de eventos, legislação e 
arquivos diversos. O Portal conta, atualmente, com apenas sete instituições parceiras (duas 
nacionais, quatro estaduais e uma municipal), o que contrasta com a ampla aprovação 
nacional inicial. A equipe vem investigando os fatores que obstaculizam a adesão e utilização 
por parte de demais instituições; ampliando os contatos institucionais para verificar em que 
medida atividades de treinamento e de articulação poderiam ser realizadas, além de investir 
na ampliação e melhoria dos serviços ofertados. Foi criada também uma fanpage no 
facebook que tem auxiliado na divulgação pretendida. Estão em construção e, em breve, o 
Portal disponibilizará: sistema de monitoramento das deliberações das conferências; sistema 
de monitoramento dos projetos de lei relacionados aos direitos humanos e às políticas 
públicas para pessoas idosas; sistema de reunião virtual (chat) com possibilidade de 
download do conteúdo debatido; banco de imagens e sons sobre velhice e envelhecimento, 
e um fórum de discussões. Em breve também estará concluído o trabalho de reformulação 
do atual layout. Espera-se assim tornar a aparência mais agradável e facilitar a localização 
das informações desejadas. 
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Córrego Bandeira  
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Resumo: 
O Projeto de Extensão Córrego Bandeira da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul-
UFMS desenvolve, desde 1997, uma ação de significativo valor junto à comunidade e 
colaboração com diferentes instituições e setores ligados à educação, além de ser um campo 
de aplicação do conhecimento acadêmico. O Projeto Córrego Bandeira é desenvolvido 
através da parceria entre a UFMS e o Instituto Ayrton Senna, voltado ao desenvolvimento de 
processos educacionais de crianças e adolescentes, com ação de extensão capaz de gerar 
desenvolvimento humano. Para tanto se utiliza do esporte educacional como valioso 
instrumento pedagógico e social, sendo elemento para potencializar os processos de 
desenvolvimento e formação humana. Nesta perspectiva o Projeto Córrego Bandeira tem 
como objetivos desenvolver ações educativas tendo o esporte educacional como fator de 
desenvolvimento das competências motoras, cognitivas, produtivas, pessoais e sociais, 
utilizando-o como eixo estruturador para o desenvolvimento integral de crianças e 
adolescentes de 06 a 15 anos de idade; desenvolver a metodologia e tecnologia educacional 
do Programa Educação pelo Esporte, buscando a produção e disseminação de tecnologia 
social através do desenvolvimento de processo de socialização de conhecimento em âmbito 
local e regional, com cursos para os educadores; e oferecer aos acadêmicos a oportunidade 
de vivenciarem ações que contribuam para a sua formação profissional. As atividades 
desenvolvidas tem como foco o ensino do esporte educacional, ministradas por 
acadêmicos/monitores do curso de Educação Física, sob acompanhamento e orientação das 
coordenações pedagógicas, que dão o suporte necessário as aulas, bem como aos processos 
de planejamento e avaliação. Assim são realizadas atividades esportivo-social à 180 crianças 
e adolescentes de escolas públicas, em situação de risco pessoal e social, moradores de 
comunidades próximas a UFMS e demais bairros de Campo Grande, desenvolvendo ações de 
extensão com o atendimento direto aos mesmos em atividades no próprio campus da UFMS, 
envolvendo o ensino-aprendizagem de modalidades esportivas de maior relevância social 
conforme suas características e prática. Como resultado o projeto tem alcançado seus 
objetivos ao longo dos anos, sendo reconhecido institucionalmente e valorizado pela 
sociedade, sob diferentes aspectos, com atividade de extensão à comunidade atendida, e 
atividades de formação envolvendo educação, saúde e sociedade, Educação Física e esporte. 
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Resumo: 
1) Embora os debates sobre direitos humanos estejam em pauta no Brasil, ainda é 
perceptível que nossa sociedade apresenta características que vulnerabilizam determinados 
grupos sociais. Nosso passado patriarcal e machista expõem cotidianamente mulheres à 
vários tipos de violência; a heteronormatividade impede que homossexuais tenham seus 
direitos reconhecidos e expõe esse segmento social à violência; por fim, o preconceito racial 
faz com que grupos étnicos tenham seus direitos negligenciados. 2) A presente proposta 
possui o objetivo de propiciar conhecimentos e gerar discussões acerca das violações de 
direitos de grupos vulneráveis. 3. O Curso, fracionado em 4 módulos e com conteúdos 
ministrados em 16 horas/aula por módulo, possui público-alvo que se divide em dois 
segmentos: 1) profissionais que atuam no atendimento de mulheres, população LGBTT, 
população afrodescendente e indígena; 2) acadêmicos da UFMS das áreas das Ciências 
Humanas e das Ciências da Saúde, que futuramente estarão atuando como profissionais em 
diversas áreas de atuação. 4) Obtêm-se como resultados parciais alcançados no curso, ainda 
que em seu primeiro módulo: “Violações de Direitos das Mulheres”, a formação e 
capacitação de 140 profissionais ligados às instituições e/ou entidades que compõem a rede 
de atendimento aos grupos vulneráveis e acadêmicos da UFMS. 
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Formação de Formadores da Escola Nacional de Socioeducação  
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Resumo: 
Projeto de formação continuada, articulado e planejado por uma equipe interinstitucional 
envolvendo a Superintendência de Atendimento Socioeducativa da SAS/SEJUSP, a 
Superintendência dos Direitos da Criança e do Adolescente da SETAS e o Programa Escola de 
Conselhos da UFMS. Serão formados num primeiro momento (3 módulos de 30 horas em 
Campo Grande) 128 profissionais diretamente ligados ao atendimento dos adolescentes e 
convidados da rede, que farão a multiplicação nos municípios e instituições de origem, para 
mais 1230 profissionais aproximadamente. Todo o estudo teórico terá o objetivo de 
fundamentar ações concretas dos socioeducadores na sua prática institucional sempre 
focando o cumprimento do SINASE. 
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III Ano da Universidade da Melhor Idade (UMI)  
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Resumo: 
Acompanhar e assistir ao processo de envelhecimento da população brasileira, que registra 
ritmo acelerado, é um desafio para as políticas públicas além de ser, também, fonte de 
produção de conhecimento para a Universidade. Este crescimento quantitativo requer ações 
públicas imediatas, segundo profissionais que atuam para assegurar aos idosos direitos de 
proteção e participação social. Atento a essa problemática, o curso de Direito da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas, elaborou o projeto de 
extensão que vem funcionando pelo terceiro ano letivo denominado UMI -Universidade da 
Melhor Idade-, que integra, interage e estimula essa faixa da população, no município. O 
objetivo do projeto é promover educação orientada aos idosos e assim integrá-los 
socialmente, valorizando o conhecimento como caminho para que possam alcançar a 
longevidade com qualidade de vida e saúde. A UMI é um espaço que estimula os idosos a 
saírem de seu isolamento, por busca de conhecimento e sabedoria. Da mesma forma, o 
projeto vem proporcionando uma troca de experiência entre os alunos da UMI e os 
acadêmicos da UFMS, estreitando ainda mais a relação dialógica da Universidade com a 
sociedade. A metodologia utilizada é multidisciplinar; interdisciplinar tendo em vista a 
mobilização de praticamente todos os cursos de graduação oferecidos pela UFMS no campus 
de Três Lagoas. Há um trabalho conjunto de discentes e docentes para que a UMI se 
concretize, possibilitando o surgimento de outros projetos de extensão que auxiliem no 
melhor funcionamento da Universidade Aberta para o Idoso. Áreas desenvolvidas são 
divididas em módulos enfocando diversos assuntos do interesse do idoso. O curso tem prazo 
de duração de um ano, com aulas regulares duas vezes por semana de 4 horas para os 
alunos matriculados. Oferecem ainda para as pessoas da terceira idade vinte cursos 
extracurriculares (informática, gramática, língua estrangeira, oficinas artesanais e teatrais) 
que são desenvolvidos durante a semana. Os resultados obtidos pelo projeto forma 
significativos já se formaram 180 idosos, publicação de 3 livros da UMI, além do  impacto 
social do projeto que vem trazendo grandes dimensões, uma vez que transforma a vida dos 
idosos de Três Lagoas e Região, na busca de melhor qualidade de vida e de supressão das 
desigualdades e preconceitos contra os viventes da terceira idade. 
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Resumo: 
Com a finalidade de incentivar a produção científica da Comunidade Acadêmica do Curso de 
Direito e de capacitá-los para o contexto jurídico atualizado, foi proposto  a realização do III 
Congresso Jurídico e III Encontro Técnico-Científico em Direito no Mato Grosso do Sul. O 
objetivo primordial do evento foi  ampliar e aprimorar o conhecimento técnico e científico 
dos acadêmicos e, secundariamente, por meio do debate em torno de temas inerentes ao 
Direito e áreas correlatas, sensibilizar e mobilizar os acadêmicos e demais operadores do 
Direito à análise e elaboração de políticas públicas e práticas intervencionistas na área social, 
por meio da reflexão e da prática jurídica, considerando as teorias estudadas em sala de aula 
sob os enfoques da realidade fática e social, possibilitando ao futuro profissional uma sólida 
formação humanística e social, além de uma capacidade  teórico-prática diferenciada, com 
níveis elevados de excelência e qualidade. Para isso, foram ministradas palestras, realizadas 
mesas-redondas e minicursos, com a participação de autoridades e docentes convidados 
para debaterem temas específicos, além de exposições de painéis para divulgação de 
pesquisa de acadêmicos da FADIR e outras instituições de ensino superior, com 
apresentação de pôsteres e exposição oral individual dos trabalhos, que foram avaliados 
pela comissão organizadora, sendo ao final confeccionados anais para conjugar todo o 
material referente à produção científica apresentada. O objetivo principal do evento foi 
ampliar e aprimorar o conhecimento técnico e científico do acadêmico e, secundariamente, 
por meio do debate em torno de temas inerentes ao Direito e áreas correlatas, sensibilizar e 
mobilizar o acadêmico à análise e elaboração de políticas públicas e práticas 
intervencionistas na área social, por meio da reflexão e da prática jurídica, considerando a 
teoria estudada em sala de aula sob os enfoques da realidade fática e social, possibilitando 
ao futuro profissional uma sólida formação humanística e social, além de uma capacidade 
teórico-prática diferenciada, com níveis elevados de excelência e qualidade. Ao final foi  
realizado relatório de desempenho de todos os participantes, que possibilitou melhor 
responder o relatório final da ação de extensão. 
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XI Congresso Internacional de Direitos Humanos - Mobilidade, tráfico 
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Resumo: 
Este XI Congresso Internacional de Direitos Humanos - Mobilidade, tráfico de pessoas e 
fronteiras, vem dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos nos anos anteriores, os quais 
trataram sempre de temas relacionados aos fundamentos filosóficos, históricos e jurídicos, 
assim como da prática dos Direitos Humanos no Brasil e em outros países. Este evento, no 
entanto, pretende, também, ser um espaço privilegiado de interlocução sobre a dimensão 
cultural (diversidade) relacionada aos fundamentos e prática dos Direitos Humanos, assim 
como privilegiar o diálogo entre acadêmicos e pesquisadores nacionais com outros 
educadores de diferentes níveis e países, sobre as práticas dos Direitos Humanos em 
contextos interculturais, enfatizando a autonomia e a educação em direitos humanos. 
Podemos destacar, ainda, na temática deste ano, a realidade regional do tráfico de pessoas e 
a situação de fronteira, sempre dinâmica e repleta de desafios para os Direitos Humanos. 
Será realizado entre os dias 12 a 15 de Novembro de 2014, na UFMS, aberto aos estudantes 
das IES do Estado e à sociedade civil. 
 

Palavras-chave: Direitos humanos; educação em direitos humanos; tráfico de pessoas; 
fronteiras. 
 

(Voltar ao Sumário) 
 

mailto:hilarioaguilera@gmail.com


 

 

 



 

Anais do Encontro de Extensão Universitária da UFMS - ENEX - ISSN 2359-4888 
Edição 01 (2014) - p. 141 

A diversidade de práticas educativas na atuação de educadores sociais: 
contribuições para os contextos não escolares do municipio de Naviraí-
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Resumo: 
A extensão universitária articula conhecimento científico e saber popular, proporcionando 
aos envolvidos desenvolverem-se integralmente por meio das atividades realizadas. Nesse 
sentido, busca-se extensionar os saberes acadêmicos nas comunidades do município de 
Naviraí-MS, visto que, assim como em outros municípios brasileiros, o mesmo conta com 
várias instituições sociais voltadas ao atendimento de diferentes segmentos sociais, 
priorizando principalmente aqueles em situação de vulnerabilidade. Dentre essas instituiçõe 
destacamos três originadas por iniciativas da sociedade civil: a Casa Lar Santo Antônio que 
abriga idosos; a Associação Reviver e a Associação Projeto Maranathá, ambas ligadas a 
comunidades religiosas que atendem crianças e adolescentes no contraturno escolar. Sendo 
assim, a fim de proporcionar um diálogo com a comunidade, tem-se o presente projeto que 
objetiva contribuir para o desenvolvimento em vários aspectos de crianças, adolescentes e 
idosos atendidos em instituições sociais do município de Naviraí. Nessa perspectiva, o 
projeto engloba um conjunto de práticas relacionadas ao planejamento e execução de 
atividades educativas e diversificadas em contextos não escolares dessas instituições. O 
projeto é desenvolvido mediante a atuação semanal de graduandos dos cursos de Pedagogia 
e Ciências Sociais, o que visa também o enriquecimento da formação profissional desses 
acadêmicos por meio de outras experiências extracurriculares. Percebe-se que no 
desenvolvimento do projeto as atividades realizadas têm contribuído para a formação de 
todos os envolvidos, uma vez que as instituições apontam a importância das ações 
promovidas, bem como o fortalecimento dessa parceria. Em relação ao público alvo nota-se 
seu envolvimento com os educadores sociais, que por meio do diálogo, (re)criam, 
semanalmente, novas possibilidades de aprendizados, tanto científicos como sociais. Por fim, 
mesmo sem o término das ações de extensão, percebe-se a validade de tais práticas, uma 
vez que, mediante avaliações periódicas, entre os envolvidos, identificam-se os impactos 
positivos externados durante as execuções das atividades propostas. 
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Arte, Cultura e Educação: a Expressão artístico-pantaneira de Mato 
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Resumo: 
Este projeto tem por objetivo potencializar a interface entre a cultura pantaneira e a 
dimensão estética na educação. Está sendo implementado na Escola Estadual José Maria 
Hugo Rodrigues com estudantes do Ensino Médio no período vespertino. A temática 
escolhida para o desenvolvimento das atividades foi a cultura sul-matogrossense. Nas 
oficinas, os estudantes e professores da Educação Básica são convidados a refletirem e 
ampliarem a capacidade de observar e compreender a realidade e o processo ensino-
aprendizagem através da educação pela arte. Segundo Vigotsky, o homem é um ser 
histórico- cultural. Portanto, é produto da cultura que ele e os seus pares criam. Sendo 
assim, a constituição do indivíduo se dá através das relações sociais e por meio da 
linguagem.  De acordo com os PCNs-Arte, a arte se destaca em quatro “linguagens”, a saber: 
Música, Dança, Teatro e Artes Visuais. As atividades desenvolvidas nas oficinas possibilitam 
ao estudante, olhar para os elementos visuais presentes na cultura regional e a partir disso 
elaborar trabalhos plásticos desenvolvendo sua percepção estético-sensível. Escolhemos as 
linguagens artísticas: artes visuais e teatro para o desenvolvimento das atividades. 
Inicialmente, foram apresentados aos estudantes, imagens com elementos culturais do 
estado de Mato Grosso do Sul e da cidade de Campo Grande, referências escultóricas e 
cênicas, vídeo didático para a construção dos bonecos e desenhos para a construção do 
cenário. Após essa apresentação, abrimos para o debate sobre as diversas manifestações 
artísticas do nosso estado. Em seguida, propomos a confecção de bonecos utilizando a 
técnica do papel maché e de cenários para a criação de cenas pantaneiras. Os alunos já 
produziram os bonecos e atualmente estamos na fase da construção dos cenários com caixas 
de papelão, utilizando objetos recicláveis para a composição das cenas. O projeto ainda 
encontra-se em desenvolvimento e podemos considerar através das falas dos participantes 
que tem contribuído para uma reflexão sobre a arte pantaneira e sua conseqüente 
valorização. 
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Resumo: 
O projeto Coxim programa visa ampliar o contato das escolas e da comunidade com as novas 
tecnologias, promovendo a inclusão digital, através do apoio e do suporte dos Cursos de 
Sistemas de Informação do CPCX/UFMS; despertar o interesse dos alunos do ensino médio 
da região pela área de computação e informática; proporcionar aos alunos do ensino médio 
dos municípios da região norte de Mato Grosso do Sul uma convivência mais próxima com 
docentes e discentes da UFMS. O projeto tem parceria com o IFMS Câmpus Coxim e já 
participou de duas edições da OBI (2013 e 2014). Em 2013 o projeto  preparou cerca de 25 
alunos para a prova da OBI. Destes 8 passaram para a segunda fase. Em 2014 teve início uma 
nova turma e no segundo semestre de 2014 abriu-se uma turma no distrito ribeirinho de 
Silviolândia para atender uma solicitação da comunidade local. 
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Resumo: 
Os objetivos propostos do projeto é a capacitação do servidores da UFMS, seus 
dependentes, comunidade interna e externa, visando atender os aspectos pedagógicos e 
educacionais, além de favorecer a interação entre técnicos-administrativos, alunos e 
professores, oportunizando um estímulo a utilização de técnicas e metodologias teóricas 
adquiridas nos cursos de graduação. Com a unificação dos vestibulares para o acessos as 
universidades públicas e particulares, através do ENEM, houve um crescimento no número 
de cursinhos preparatórios para atender esta demanda, principalmente as particulares.  A 
UFMS/PREAE, instituiu o cursinho para atender as necessidades, possibilidade o acesso as 
instituições públicas de forma igualitária e gratuita. 
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Resumo: 
Esta proposta tem como objetivo geral despertar talentos para o desenvolvimento da 
paleontologia no Estado de Mato Grosso do Sul. Para tanto serão oferecidas oficinas e visitas 
a museus para alunos de escolas publicas do ensino fundamental e médio. Ao longo da 
vigência do projeto, serão ministradas oficinas de paleontologia, em escolas públicas do 
município de Campo Grande e interior. Tais atividades deverão ser efetuadas aos sábados, 
de forma que não comprometam as atividades escolares dos alunos. A cada oficina são 
selecionados os alunos, que tiveram maior desenvoltura, para uma visita à afloramentos no 
Estado, contendo pegadas, possivelmente de dinossauros, e fosseis em geral. E como forma 
de integração entre professores e alunos; serão efetuadas visitas guiadas aos museus MuArq 
e Museu Dom Bosco, museus em Campo Grande que possuem acervos referente à 
paleontologia e arqueologia. Além do conhecimento do acervo, objetiva-se despertar 
interesse na produção do conhecimento científico e sua disponibilização à sociedade. 
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Resumo: 
Este projeto tem por objetivo fomentar debates acerca da educação integral e integrada e a 
constituição de práticas formativas na cidade. Para isso, são desenvolvidas ações em que 
procuramos estabelecer  parcerias entre a UFMS, Escolas Públicas e outras Instituições 
Sociais. Parcerias essas que subsidiam a elaboração e Implementação de Políticas Públicas 
para a constituição de uma cidade educadora que atenda aos objetivos da Educação Integral. 
Em nossas ações, temos por metas a criação de forma cooperativa e coletiva, 
subprojetos/arranjos educativos locais- que proporcionem um novo significado para as 
práticas pedagógicas na escola e na cidade. A responsabilidade sobre a educação/formação 
dos estudantes não compete apenas à escola. Todos devem cooperar para que a 
integralidade da formação humana seja coerentemente edificada. Desta forma, há que se 
refletir: Quem educa e quem aprende na cidade? Quem aprende e aprende o quê? Quais os 
espaços da cidade em que se aprende? A cidade ensina? Ensina o quê? Como a cidade 
ensina? Segundo Certau (1994), é na cidade que as mudanças substancias acontecem. A 
cidade é o espaço de nossas memórias, de nosso crescimento individual, profissional. 
Relações acontecem, subsistem, convivem. A cidade se constitui como um espaço híbrido e 
aberto à dialética conservação versus transformação. Um espaço sujeito, portanto, à 
modelagem do sistema econômico, hegemônico, mas também, de modificação e 
ajustamento, pelas táticas cotidianas de seus praticantes ordinários, desse mesmo sistema. 
Para se pensar e elaborar propostas em que as ações educativas extrapolem os muros da 
escola e parcerias sejam instituídas em prol de uma educação integral, é necessário muito 
mais que conhecer os espaços sociais que constitui a cidade e os sujeitos que nela habitam. É 
preciso conhecimento dos documentos oficiais, de referenciais teóricos e outros 
mecanismos que dão a tônica nesse processo. É esse conhecimento que procuramos 
oferecer aos participantes através desse projeto em reuniões locais, grupos de estudos e 
assessoriais em projetos locais.  O projeto encontra-se em andamento e subsidia também o 
curso Escola e a Cidade: políticas públicas educacionais. 
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Elaborando e disseminando produtos das Tecnologias de Informação e 
Comunicação para o ensino da Ciência da Vida - Quarta Edição  
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Resumo: 
O computador e a Internet têm se tornado equipamentos de comunicação essenciais nos 
dias de hoje. Visando então reduzir o grande número de papel utilizado nas atividades unido 
ao fácil acesso à Internet, este projeto tem como principal objetivo elaborar e disponibilizar 
materiais didáticos e objetos de aprendizagem eletrônicos a partir de criações dos 
acadêmicos de Licenciatura em Ciências Biológicas do CCBS e seus professores, bem como 
dos acervos das Coleções Biológicas e fotográficas, além de criar um ambiente online que 
servirá de meio de divulgação dos materiais produzidos. Auxiliando, desta forma, o 
aprendizado de alunos de graduação em cursos de Ciências Biológicas e de ensino 
fundamental/médio com aplicações intuitivas, como jogos, bem como facilitando o acesso a 
materiais, imagens, aulas, artigos e publicações, entre outros. O projeto conta com 
atividades de alunos de graduação em Ciência da Computação e Ciências Biológicas na 
elaboração de um website denominado Museu Virtual de Biologia da UFMS, com 
ferramentas em javascript que simularão exercícios práticos no computador, e com diversos 
materiais de aprendizado e curiosidades. Os resultados parciais são bem significativos, 
estando o website em fase final de produção e as aplicações em fase de projeto. 
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Resumo: 
O projeto de extensão Escola de Formação de Jovens Astrônomos 2014, tem como público-
alvo, professores, alunos e pais de alunos da rede estadual do ensino, pertencentes a 
comunidade da E. E. Prof.ª Clarinda Mendes de Aquino, localizada em Campo Grande. Tendo 
como objetivo o ensino e a divulgação científica da Astronomia, oferecendo nos ambientes 
escolares atividades astronômicas interdisciplinares, através de encontros, cursos, palestras, 
observações astronômicas e oficinas, como forma de promoção de valores científicos, 
tecnológicos e de inclusão social, propiciando um ambiente favorável para que os alunos da 
comunidade escolar possam desenvolver suas habilidades e competências para o 
aprendizado da Astronomia. Alguns autores sugerem que os momentos marcantes cumprem 
dois requisitos fundamentais: são úteis e geram prazer, desta forma, utilizamos a 
Metodologia da Problematização associada a uma transformação no ato de aprender em 
momentos marcantes, gerando algum tipo de prazer. Para as atividades de oficinas 
astronômicas e observações do céu, desenvolvemos material próprio tendo como referência 
o material disponibilizado pela "Network for Astronomy School Education" (NASE). O NASE é 
um programa cujo objetivo é educar novas gerações de professores e dar formação aos 
atuais, apresentando novos métodos para o ensino de astronomia, hoje contam com a 
participação de oitenta membros de diversos países, incluído o Brasil. O projeto está sendo 
executados em módulos. Módulo 1: Nascimento, vida e morte das estrelas; Módulo 2: 
Universo sua origem e estranheza; Módulo 3: Entendendo o movimento do céu e Módulo 4: 
Astronomia dos índios brasileiros. Esta ação se encontra em andamento e no final se espera: 
o surgimento de um clube de astronomia na Escola, que possa promover atividades 
regulares de observação do céu junto a comunidade escolar; a elaboração de um roteiro 
para o ensino da astronomia regionalizado para uso pela comunidade escolar e por outras 
escolas do município; a qualificação dos alunos da escola, fomentando e incentivando em 
futura participação na Olimpíada Brasileira de Astronomia. 
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Estratégias para a produção e desconstrução do sentido em enunciados 
de caráter verbal, não verbal e sincrético  
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Resumo: 
Este curso de extensão traz uma preocupação antiga que vem amadurecendo por meio de 
pesquisas já realizadas na formação de professores do PARFOR, Plano Nacional de Formação 
dos Professores do Ensino Básico, desde 2011, no Oeste do Pará, que podem ser conferidas 
por meio das publicações 'Semiótica Como Objeto Modal para uma Leitura Crítica' (ABRALIN 
EM CENA, 2012, P. 1-15), 'O Ensino de Inglês Por Meio da Música Via Programa Radiofônico' 
(DIÁLOGOS PERTINENTES, 2012, P. 1-15), fruto de projeto de extensão anterior, 'A Agenda 
Cidadã na Região de Juruti' (ANAIS DA AGENDA, 2013, P. 177-194) e 'Na Interface das 
Estratégias de Leitura Instrumental e a Leitura Crítica: Reflexões e Sugestões' (DIÁLOGOS 
PERTINENTES, 2013). Sua base teórica é a semiótica francesa como instrumental para se 
motivar os professores e alunos segundo estratégias para a leitura e produção de 
textos/discursos que proporcionarão atualização, competência comunicativa, novos 
domínios que, definitivamente, afetarão de forma positiva a sua performace e sua formação. 
Por meio de duas oficinas procurou-se mostrar os três níveis de leituras possíveis para a 
leitura de textos verbais, não verbais e sincréticos com o objetivo de fornecer aos 
professores e alunos estratégias de interpretação e produção de textos. As obras 
apresentadas junto a um grupo de alunos da Escola Estadual Dr. Augusto Mariani foram “O 
Filho do Homem” de René Magritte e “Canção para minha morte” de Manuel Bandeira, 
obras que apresentam a linguagem não verbal e varbal, respectivamente. A etapa aplicativa 
se deu em quatro fases, quando pedimos aos alunos que interpretassem os referidos textos, 
dando curso a sua imaginação, segundo as estratégias de escrita e leitura que já possuíam 
em sala de aula, aprendidas com seus professores. As redações foram recolhidas, 40 minutos 
depois. Em seguida passamos a apresentação da teoria, seus níveis de leitura e roteiro de 
estratégias de leitura. Momento seguinte, pedimos que escrevessem novamente sobre os 
mesmos textos para compararmos o antes e o depois, verificando até que ponto seu 
universo de percepção foi ampliado. Encontramo-nos na fase da análise de dados e os 
resultados aqui apresentados, portanto, são parciais e uma visão mais abrangente se dará a 
posteriori. Na comparação do antes e depois observamos que houve uma evolução na 
capacidade de expressão destes alunos, deixando-nos a sensação de que a ação deve 
continuar em sequências didáticas posteriormente com novas intervenções. 
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Ética, Desenvolvimento Moral e relação Professor-Aluno na 
compreensão da (in)disciplina em sala de aula - 2º ano  
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Resumo: 
Dentre os diversos problemas que atingem a educação nos dias atuais percebemos que a 
relação professor-aluno e a questão da indisciplina em sala de aula têm afligido educadores, 
profissionais da educação e a sociedade de um modo geral. Muitas são as transformações 
ocorridas na sociedade atualmente e que influenciam também as relações e 
comportamentos nas escolas. Geralmente, os educadores vêem o problema da indisciplina 
em tão grandes proporções que atribuem a ele diversos outros relacionados à escola como, 
por exemplo, o de fracasso da aprendizagem e o consideram como suficiente para legitimar 
atitudes como as de encaminhamento de alguns alunos a outros profissionais como 
psicólogos e psiquiatras. Os professores em sua maioria acreditam que sua origem esteja em 
um problema familiar. Por outro lado, os alunos também possuem sua maneira de ver o 
problema, segundo eles, suas idéias e necessidades não são consideradas nos momentos de 
decisão... Este projeto tem como objetivo, proporcionar a professores e alunos da educação 
básica, momentos de reflexão sobre o desenvolvimento ético e moral, desenvolver e 
aprimorar meios de reflexão sobre o trabalho docente, diagnosticar dificuldades nos 
relacionamentos em sala de aula, debater e explicitar o papel de cada um dos atores do 
ambiente educacional e buscar em conjunto alternativas para enfrentar dilemas. Demos 
continuidade ao projeto já iniciado em 2013 na Escola Municipal Maria Eulália Vieira, no 
município de Três Lagoas – MS. Escola que atende do 1o ao 9º anos do Ensino Fundamental, 
com turmas nos períodos matutino e vespertino. O projeto foi desenvolvido junto a duas 
turmas, uma de 6° e outra de 7° anos e seus professores, indicadas pela gestão da escola. 
Esse projeto irá proporciona a continuidade de parceria entre universidade e escola de 
ensino fundamental na tentativa de superar um problema crônico como o da indisciplina em 
sala de aula e a dificuldade de relacionamento entre professores e alunos. Problemas esses 
enfrentados por professores de todas as áreas. 
 

Palavras-chave: Ética; moral; relação professor - aluno; indisciplina. 
 

(Voltar ao Sumário) 

mailto:ionescn@outlook.com


 

Anais do Encontro de Extensão Universitária da UFMS - ENEX - ISSN 2359-4888 
Edição 01 (2014) - p. 151 

Formação continuada para professores iniciantes que atuam na 
educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental  
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Resumo: 
A presente ação de extensão visa contribuir tanto para processos de formação docente 
quanto para o aprimoramento de ações pedagógicas de um grupo de 27 professores 
iniciantes envolvidos no curso. O intuito das atividades propostas durante os encontros é o 
de atender as necessidades formativas dos integrantes, uma vez que o ingresso na carreira 
docente é marcado por características próprias que definem e/ou interferem no processo de 
constituição da identidade profissional, bem como nas ações do trabalho pedagógico 
daqueles que estão “aprendendo a ensinar”. É compreendendo o processo de ingresso na 
carreira como um momento delicado e decisivo no desenvolvimento profissional dos 
professores iniciantes que acreditamos ser necessária a implementação de propostas que 
tenham como foco contribuir para a aquisição de competências didático-pedagógicas em 
diferentes áreas do conhecimento. Por tais razões, julgamos a presente ação como um meio 
de potencializar a fase inicial da carreira do professor contribuindo para seu 
desenvolvimento na profissão via acompanhamento de sua inserção no campo da Educação 
Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental ao intervir com a troca de experiências 
entre os profissionais durante os encontros do grupo de extensão. Para tal, a metodologia de 
trabalho utilizada diz respeito à prática colaborativa que se instaurou ao longo dos 
momentos de interação entre os participantes durante os encontros quinzenais nas 
dependências da UFMS/Câmpus de Naviraí. Os resultados parciais desse curso de extensão 
apontam para a necessária articulação entre teoria e prática no contexto real de trabalho 
dos professores, ou seja, na escola. Essa realidade nos permite afirmar que a prática de 
colaboração instituída no grupo tem contribuído para a aprendizagem da docência, o que 
demonstra a importância da constituição de medidas de apoio e inserção à carreira docente 
em parceria com a universidade e a escola. 
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Formação socioambiental de jovens no meio rural: Assentamento São 
Joaquim - Selvíria (MS)  
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Resumo: 
O presente trabalho tem como objetivo envolver a comunidade da Escola Municipal Rural 
São Joaquim, ou seja, pais, alunos, professores, coordenadores e lideranças, em oficinas de 
educação socioambiental, afim de afirmar a importância da conscientização da questão 
agrária brasileira e da permanência dos jovens na terra, ainda valorizar a ação dos 
camponeses na produção de alimentos e na reprodução de seu modo de vida no 
assentamento. 
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Futuros Programadores de Ponta  
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Resumo: 
A Sociedade Brasileira de Computação (SBC) realiza, todos os anos, a Olimpíada Brasileira de 
Informática (OBI). A OBI é uma competição organizada nos moldes das outras olimpíadas 
científicas brasileiras, como a de Matemática e voltada para alunos do ensino fundamental e 
médio, visa despertar nos alunos o interesse pela informática e pela ciência da computação, 
através de uma atividade que envolve desafio, engenhosidade e uma saudável dose de 
competição. Esta ação é realizada em parceria com as escolas de Ponta Porã, como sedes 
locais para a realização das provas da OBI, envolvendo os alunos dos municípios de Ponta 
Porã e da região de fronteira. A competição contribui para a descoberta de alunos com 
talento e vocação para a área de informática e ciência da computação. A prova é composta 
por questões que envolvem o raciocínio lógico e matemático. Os melhores classificados na 
prova recebem um curso gratuito de Informática Básica e Programação ministrados por 
acadêmicos. A proposta vem contribuindo para a consolidação dos cursos e do nome da 
UFMS como instituição preocupada com o desenvolvimento sócioeconômico da região. O 
principal objetivo é provocar o interesse de alunos do ensino fundamental e médio de Ponta 
Porã para as áreas de programação de computadores e raciocínio lógico. Com isso, pode-se 
estimular a procura por cursos da área, garantindo, assim, possíveis futuros alunos 
ingressantes nos cursos oferecidos pelo câmpus. Os 60 alunos de escolas de ensino 
fundamental e médio com melhor desempenho na modalidade Iniciação da OBI 2013 
receberam um curso de Introdução à Programação em linguagem C, ministrado por 
discentes do CPPP vinculados à ação. Estes alunos foram inscritos na modalidade 
Programação Júnior na OBI 2014. O curso teve a duração de 20 dias, abordando técnicas de 
resolução de problemas e construção de programas com foco em provas de edições 
anteriores da OBI. A prova da Fase 1 foi realizada no mês de maio. Em todo o país, foram 61 
alunos classificados para Fase 2 desta modalidade, sendo 3 deles do estado de Mato Grosso 
do Sul, todos da cidade de Ponta Porã. Os 3 alunos classificados participaram de mais uma 
etapa de treinamento de "reforço" para a prova da Fase 2, que foi realizada em agosto. Além 
de despertar o interesse pelos cursos e pela área de computação, espera-se que os futuros 
alunos adquiram uma base mais sólida de formação técnica, contribuindo com a redução da 
evasão nos primeiros anos dos cursos. 
 

Palavras-chave: Olimpíada Brasileira de Informática; programação de computadores; 
educação profissional; raciocínio lógico; inclusão digital. 
 

(Voltar ao Sumário) 

mailto:amaury.ufms@gmail.com


 

Anais do Encontro de Extensão Universitária da UFMS - ENEX - ISSN 2359-4888 
Edição 01 (2014) - p. 154 

Gepemult-Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Multiplas 
Linguagens  
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Resumo: 
O GEPEMULT-Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Múltiplas Linguagens tem como 
objetivo realizar junto ao estudantes das licenciaturas da comunidade interna e externa á 
UFMS ,corpo docente que atua na educação infantil o levantamento das necessidades e 
inquietações apresentadas em relação a temas relevantes para o desenvolvimento e 
revitalização das práticas pedagógicas.A necessidade da formação continuada é parte das 
políticas públicas do MEC, cujo contexto atual revela problemas diversos que interferem na 
melhoria da qualidade da educação Infantil, dentre eles pode-se destacar a formação dos 
profissionais que atuam nesse nível educacional. Estudos recentes apontam para a 
necessidade de se investir na formação e transformação dos profissionais da educação, à 
medida que se reconhece a importância do seu papel na sociedade como catalizador do 
processo educacional. O GEPEMULT adota desde sua criação em 2007 como metodologia 
para desenvolver a ação de extensão a aplicação de instrumentos de coleta de dados como 
questionários e entrevistas semi-estruturadas nas unidades escolares, para levantar 
necessidades apontadas e com esses dados, organizar palestras, mini-cursos, oficinas para a 
formação continuada que acontecem em seus seminários, colóquios e oficinas. Após 
finalizado a etapa de intervenção junto a comunidade escolar, será realizado um seminário 
temático com o objetivo de avaliar o processo desencadeado pelo projeto, sua abrangência, 
intervenção e contribuição na prática dos docentes da educação infantil. O grupo se debruça 
sobre a educação infantil e interfaces, como a prática docente, as múltiplas linguagens da 
arte, educação especial na perspectiva da inclusão, á luz da psicologia histórico-cultural. 
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Grupo de Estudo de Conjuntura Econômica - 2014  
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Resumo: 
O Grupo de Estudo de Conjuntura Econômica visa ampliar o conhecimento da sociedade 
acerca da conjuntura econômica nacional e estadual, o projeto prevê a publicação de 
boletins semestralmente no qual é debatido temas marcantes da economia, assim como a 
utilização de um banco de dados para criação de tabelas próprias e análises de conjuntura. O 
projeto visa suprir a demanda por estudos de conjuntura no Estado, já que são poucas as 
instituições que debatem a cerca do tema. O projeto prevê a realização do estudo dos mais 
variados setores da economia, como o Nível de Atividade, Mercado de Trabalho e Setor 
Externo. Com o objetivo de chegar a todos os níveis a sociedade o Grupo de Estudo de 
Conjuntura Econômica (GECE-BR) publica seus boletins que são distribuídos para diversos 
meios de comunicação e diversas instituições tanto públicas quanto privadas das áreas 
relacionadas. 
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Grupo de estudos: diálogos visuais, culturais e transdisciplinares  
 
Autores/as: (1) Israel Aparecido da Silva Junior, (2) Aline Sesti Cerutti, Valéria Sousa de 
Cristo, Nathaly Gomes Tenório e Weslley da Silva Cunha. 
 
(1) Responsável pela apresentação; discente do Curso de Artes Visuais/CCHS. 
(2) Orientadora; docente do Centro de Ciências Humanas e Sociais/UFMS. E-mail: 
profcerutti@yahoo.com.br. 

 
 

Resumo: 
O grupo de Estudos é um projeto de extensão proposto no Curso de Artes Visuais desde 
2012 e, uma ação do Programa Polo Arte na Escola UFMS. Na versão de 2014, propicia 
reflexões sobre questões teóricas e metodológicas relacionadas à arte, o ensino de arte e a 
cultura em uma abordagem transdisciplinar, compreendida como uma forma de ver e 
entender a natureza, a vida e a humanidade. Segundo Morin (1999) a transdisciplinaridade, 
busca uma reforma do pensamento, a formação da consciência humanitária que se funde na 
capacidade de integração entre a vida, a conduta e o conhecimento. Propõe estabelecer as 
relações entre os diversos saberes (ciências exatas, humanas e artes). Requer uma forma de 
agir e tomar decisões que mobilize o espírito humano para assumir uma cultura complexa, 
apostando na re-humanização. Sugere Nicolescu (1999) que realizemos a conciliação entre a 
linguagem interior do homem e o saber que ele constrói, resulta da compreensão e o 
reequilíbrio entre o saber produzido e as necessidades interiores do homem. Tarefa que 
Mafesolli (2010) chama de iniciação nos espaços educativos, caso, mais específico dos 
educadores em arte, cuja matéria pode tocar ainda mais os sentidos humanos. Ao 
observarmos o nosso cotidiano, percebemos cenários culturais e artísticos diversificados, 
que podem ser percebidos na estética do cotidiano, conforme Richter (2003) o ensino de 
arte se constitui em uma instancia privilegiada para conhecer as diferentes culturas, ou seja, 
trabalhar a educação multicultural, dando atenção às minorias, as diferenças de gênero, de 
etnia, de classe social, de código cultural, e que esclareça a respeito das relações de poder 
que estão presentes em todos os processos culturais. Estes autores são alguns dos quais 
foram realizadas as leituras e debates nos encontros. Tivemos algumas oficinas práticas com 
participação de outros professores do Curso de Artes Visuais como mediadores. Utilizamos 
alguns DVDs do acervo do Instituto Arte na Escola. O Grupo realiza seus encontros 
quinzenalmente, conta com dez acadêmicos do Curso de Artes Visuais frequentes e mais 
doze professores participantes da rede municipal e estadual de ensino e discentes da UFMS. 
Importante ressaltar a parceria realizada em especial com a escola municipal integral 
Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista, cujo contato possibilitou um crescimento qualitativo 
nas discussões do grupo. Contamos com alunos bolsistas permanência participando e 
contribuindo na organização do grupo. 
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Resumo: 
A problemática das relações étnico-raciais tem como referência uma visão da sociedade 
dividida em grupos distintos e se baseia na proposição de que essa classificação é passível de 
ser realizada a partir de características fenotípicas. Desta forma, passa ignorado que ela é 
histórica e socialmente determinada e que se (re)constrói nas experiências e práticas dos 
sujeitos, com o intuito de manter no âmbito social as diferentes dimensões de desigualdades 
e hierarquias de valores (VERÍSSIMO, 2010). Nesse sentido, buscando contribuir para a 
construção de uma sociedade justa e igualitária, o presente curso de formação continuada 
tem por objetivo estimular o debate acerca das relações étnico-raciais e os desafios do 
processo de ensino e aprendizagem da história e cultura afro-brasileira e africana, junto a 
professores da Educação Básica de Naviraí/MS e região e a alunos dos Cursos de Ciências 
Sociais e Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campus de Naviraí. O 
conteúdo programático do projeto, enquanto resposta às questões enfrentadas pela 
comunidade nas diversas relações cotidianas estabelecidas no ambiente escolar, encontra-se 
distribuído em dez encontros quinzenais presenciais, nos quais são discutidos os eixos 
temáticos por meio de atividades como: palestras, dinâmicas de grupo, oficinas, debates, 
seminários, análise de material didático e de políticas públicas, pesquisas em diferentes 
fontes, dentre outras. A apropriação de referenciais teóricos e metodológicos específicos da 
problemática em tela é uma ferramenta fundamental para a compreensão da realidade 
social e revisão de práticas pedagógicas a respeito das relações étnico-raciais, apresentando-
se, portanto, como subsídio à implementação da Lei Nº. 10.639, de 09 de janeiro de 2003. 
Assim, o curso vem conscientizando e sensibilizando os alunos da graduação e os 
profissionais da educação básica para que atuem como sujeitos comprometidos com a 
vivência em uma sociedade multicultural e pluriétnica, capazes de construir uma Nação 
Democrática, a partir da revisão de posturas, atitudes e relações entre as pessoas. 
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II Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas  
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Resumo: 
A proposta que será apresentada trata-se, de um evento que tem por objetivo reunir 
estudantes indígenas de todo o País, que traz a baila, reflexões no âmbito da Educação 
Superior Indígena. Também, dar continuidade as discussões realizadas no I Encontro 
Nacional dos Estudantes Indígenas – Metas e Desafios no Caminho do Ensino Superior, 
realizado em São Carlos – SP pela Universidade Federal de São Carlos/UFSCar, entre 02 e 06 
de setembro de 2013. Os povos indígenas brasileiros ainda constituem, em pleno século XXI, 
o grupo com maior incidência de desigualdade social, quando comparado com outros grupos 
étnicos, no que se refere à educação, saúde e capacitação para o mercado de trabalho 
(LANGDON, 1999). Os dados tomados em seu conjunto demonstram que os povos indígenas 
ainda são vítimas de exclusão e preconceito. Atualmente, o tema recorrente nas discussões, 
são as políticas públicas voltadas para a permanência de acadêmicos indígenas no ensino 
superior. Pretende-se pensar nos desafios e caminhos para o diálogo entre vários órgãos da 
administração pública direta e indireta, abordando e tentando responder temas da Educação 
Superior Indígena, Saúde, Território entre outros assuntos pertinentes etc. Algumas 
questões que cercam a trajetória do tema têm provocado diversas inquietações que devem 
ser pensadas agora, para construir um futuro que o coletivo deseja. Entender este caminho, 
pensar em suas vias, sua dinâmica e trajetória são questões deste II Encontro Nacional de 
Estudantes Indígenas/2014. 
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Inclusão escolar de alunos com deficiência: uma oficina de ideias  
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Resumo: 
A ação de extensão intitulada Inclusão escolar de alunos com deficiência: uma oficina de 
ideias, realizada na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul campus de Naviraí, tem o 
público composto por professores em exercício da Rede Municipal de Educação de 
Naviraí/MS (REME), de Educação Infantil, séries iniciais e finais do Ensino Fundamental, 
graduandos em Pedagogia e estagiários atuantes no apoio aos alunos com deficiência 
matriculados nas salas comuns da REME. Objetiva oportunizar formação continuada para os 
professores bem como de ampliar a formação inicial dos graduandos a respeito das atuais 
políticas de inclusão de pessoas com deficiência nas salas de aula comuns do ensino regular 
e do Atendimento Educacional Especializado (AEE). Organizado por módulos temáticos, 
propõe, ao final de cada módulo, a realização de uma oficina para apresentação, confecção e 
socialização de recursos didático-pedagógicos que atendam às necessidades educacionais de 
alunos com deficiência, momento em que se unifica ao subprojeto Educação Inclusiva: 
possibilidades didático-pedagógicas. Foram realizadas, até agora, atividades de estudo 
bibliográfico e filmográfico, debates, socialização das práticas docentes, confecção e 
apresentação dos recursos didático-pedagógicos pelos participantes, com a mediação do 
professor coordenador do projeto em conjunto às bolsistas. Realizaram-se os encontros 
sobre as políticas de inclusão, alunos com deficiência auditiva ou surdez, com deficiência 
visual/cegueira ou baixa visão e com surdocegueira, alunos com deficiência física e, ainda, 
haverá módulo sobre deficiência intelectual. Para fins de avaliação, realizou-se uma pesquisa 
com os participantes, contendo cinco questões fechadas, que visavam conhecer a opinião de 
cada integrante sobre questões como: temática, textos, recursos e metodologias, atuação do 
coordenador e das bolsistas, horário e local, além de buscar saber mais sobre a atuação de 
cada participante na educação. Neste sentido, analisou-se que 50% responderam que a 
temática do projeto contribuiu muito para a sua formação, 55% disseram que o mesmo 
atendeu as expectativas quanto aos textos, recursos e metodologia, 63% consideraram 
ótimo a atuação do coordenador e das bolsistas e 58% avaliaram bom o horário e local do 
projeto. Sendo assim compreende-se que o público encontra-se satisfeito com a realização 
do projeto levando em consideração que 38 participantes participaram da pesquisa. 
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Tecnologias, Ciências e criatividade de Mato Grosso do Sul Júnior 2014 
/Exposição de Projetos de Tecnologias, Engenharias e Ciências da 
Região Centro-Oeste  
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Resumo: 
As feiras científicas “IV Fetec MS/ III Feteccms Jr./ I Expociência Centro-Oeste - Feira de 
Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul/Feira de Tecnologias, Ciências e 
criatividade de Mato Grosso do Sul Júnior 2014 /Exposição de Projetos de Tecnologias, 
Engenharias e Ciências da Região Centro-Oeste" são voltadas para alunos da educação básica 
de escolas públicas e particulares (Ensino Fundamental, Médio, Técnico e EJA) e têm por 
objetivos a) Estimular a criação de trabalhos científicos e aproximar escolas públicas e 
privadas do universo universitário, b) Fortalecer as redes tecnológicas estaduais e regionais, 
c) Melhorar a qualidade dos trabalhos produzidos nas escolas da Educação Básica de Mato 
Grosso do Sul, d) Desenvolver e consolidar a iniciação científica entre os estudantes, e) 
Incentivar o registro de marcas e patentes da produção científico-tecnológica apresentadas 
pelos estudantes. É usado como motivação para os estudantes participarem das feiras: a 
possibilidade de discutir seus projetos com profissionais e pesquisadores experientes na 
comunidade científica, a exposição dos projetos em um espaço público e a distribuição de 
prêmios para os melhores projetos de cada categoria. O projetos podem ser desenvolvidos 
dentro das áreas do conhecimento do CNPq (Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, 
Engenharias, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências 
Humanas, Linguística, Letras e Artes). As avaliações são feitas em duas etapas: a) Pré-seleção 
(uma vez inscritos, os projetos passam por uma série de avaliações online realizadas por 
professores e profissionais, especialistas de cada área, e recebem um parecer e algumas 
sugestões para aperfeiçoar o trabalho. Ademais, é através desta avaliação online que serão 
selecionados os projetos para participarem da etapa dois), b) Mostra de Projetos Finalistas 
(ocorrerá de 28 de outubro a 1º de novembro na UFMS. Nesta etapa, os alunos apresentarão 
seus projetos em estandes para avaliadores, visitantes e imprensa no Ginásio Erick Tinoco 
Marques - UFMS). Após o termino das feiras, é feito um relatório técnico com a descrição de 
todas as etapas ocorridas. 
 

Palavras-chave: Feiras científicas; educação básica; avaliação. 
 

(Voltar ao Sumário) 

mailto:ivojedaleite@uol.com.br


 

Anais do Encontro de Extensão Universitária da UFMS - ENEX - ISSN 2359-4888 
Edição 01 (2014) - p. 161 
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Resumo: 
O Programa 'Laboratório Multidisciplinar de Ensino e de Aprendizagem (LEAH/UFMS): a 
universidade e a formação contínua de professores no exercício da docência na Educação 
Básica - Fase IV' consiste na continuidade e incremento de ações extensionistas iniciadas no 
âmbito dos laboratórios de ensino dos cursos de licenciatura do CPTL/UFMS e que se 
converteram no LEA/UFMS por meio da execução da primeira versão deste programa junto 
ao eidtal PROEXT 2010. Estamos imbuídos de que a formação contínua dos professores em 
exercício na educação básica se dê por meio da colaboração da universidade na 
elaboração/execução coletiva de ações que privilegiam a formação contínua e, para tanto, 
elegemos como público alvo deste programa os docentes lotados nas redes municipal e 
estadual no município de Três Lagoas - MS. As ações extensionistas deste programa 
elegeram questões específicas que abordam desde a questão do planejamento de projetos 
didáticos até questões sobre as especificidades do ensino e da aprendizagem nas diferentes 
áreas de conhecimento. Destacamos que nosso público alvo é composto por professores, 
coordenadores e diretores de toda a Educação Básica. O programa conta com 27 ações de 
extensão entre projetos, cursos e oficinas, 14 professores colaboradores do CPTL/UFMS, 15 
alunos Bolsistas, bem como a participação dos grupos PIBID Geografia, PIBID Biologia, PIBID 
Letras, PET Conexões História e PET Conexões Matemática/CPTL. Durante o primeiro 
semestre foi realizado o seminário de instalação do programa, que contou com a 
participação da maioria dos professores colaboradores, bem como dos bolsistas do 
programa. A maioria das ações se encontra em andamento, envolvendo professores da rede 
de ensino básico de Três Lagoas e alunos dos cursos de Licenciatura do CPTL/UFMS. 
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LEPMAT: Laboratório de Ensino e Pesquisa em Matemática - Ensinando 
Matemática de forma concreta  
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Resumo: 
O LEPMAT: Laboratório de Ensino e Pesquisa em Matemática é um espaço equipado com 
materiais que estimulam a compreensão dos conteúdos matemáticos, despertando o 
interesse do aluno ao mostrar a aplicabilidade e a “matemática real” implícita na abstração 
dos conteúdos matemáticos. Tal projeto tem colaboração de acadêmicos e professores dos 
cursos de Matemática e pedagogia do Câmpus de Ponta Porã. Parte das atividades 
desenvolvidas pelos acadêmicos do curso de matemática é utilizada pelos mesmos em 
escolas municipais e estaduais conveniadas com a Universidade, nas aulas de estágios e as 
aulas de praticas de ensino, assim como as oficinas que são levadas a varias escolas do 
município visando atender alunos e professores, fortalecendo a interação entre 
escola/universidade e vice versa. Vários dos projetos do Campus são desenvolvidos em 
parceria com LEPMAT dentre eles o PACTO, os professores de varias região do estado 
estiveram visitando o laboratório onde tiveram contatos com os jogos, matérias lúdicos, que 
também podem ser adaptados para os anos inicias, e a partir daí várias oficinas foram 
disponibilizadas para atender professores de cidades vizinhas. A primeira cidade a receber a 
oficina foi a de Coronel Sapucaí, e varias outras cidades já estão com datas marcadas. O 
laboratório também foi utilizado em 2014 para atender alunos do ensino Fundamental e 
Médio e está sendo utilizado para colaborar com projeto ‘ENEM bilíngüe’ que objetiva 
trabalhar com alunos surdos da região, com o intuito de estimulá-los a cursar o Ensino 
Superior. Também será utilizado para divulgar o curso de Matemática na 2ª feira de 
profissões do CPPP, projeto que objetiva mostrar os alunos do 3° ano do ensino médio das 
escolas de Ponta Porã os cursos oferecidos pelo Campus. Este ano o laboratório passou a 
contar também com materiais para trabalhar matemática com alunos que possui algum tipo 
de deficiência visual. A oficina utilizando tais materiais está em fase de planejamento e 
acontecerá em parceria com o PET e com o curso de formação de professores. O LEPMAT é 
um ambiente importante no âmbito do curso de Matemática, pois, é uma forma de incentivo 
para que alunos e professores enxerguem a Matemática de forma concreta e prazerosa. 
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Resumo: 
Ouvimos, lemos e repetimos que a função essencial da Literatura é “construir e reconstruir a 
palavra que nos humaniza” e que a literatura é uma forma de compreensão do mundo 
(COSSON, 2011, p 23). Nela há um aprendizado de caráter subjetivo que geralmente se 
perde quando a obra literária é submetida a uma avaliação formal ou quando é utilizada 
para o conhecimento predominantemente historiográfico. Esse aprendizado de caráter 
subjetivo, para ser alcançado, também depende do processo de formação do leitor, que ele 
tenha desenvolvido competências e habilidades que o possibilite apreender o conhecimento 
contido no texto literário. A essas dificuldades somam-se outras. Quando nos deparamos 
com a Literatura enquanto disciplina e com a responsabilidade de despertar o gosto e o 
prazer no leitor por uma obra literária previamente determinada pelo currículo escolar, 
ficamos atônitos na tentativa de encontrar uma saída para não despertar a rejeição pelos 
textos literários. Podemos dizer que um dos fatores que contribui para que isso aconteça é 
que no curso de Letras, geralmente, o discente analisa, pesquisa, interpreta profundamente 
obras literárias canônicas, mas, geralmente, não trabalha com estratégias que possam 
viabilizar a aplicação dos estudos que realiza, na realidade de uma sala de aula do Ensino 
Médio. Desse modo, esse projeto de extensão tem como objetivo principal encontrar 
caminhos que apontem para um diálogo entre as leituras das obras que são propostas pelo 
currículo escolar do Ensino Médio e as leituras de “livre escolha” realizadas pelos alunos. 
Para que isso se realize, o projeto está dividido em três momentos específicos e como 
iniciamos em Agosto de 2014, estamos no primeiro momento. Este compreende leituras 
teóricas de textos que abordam conceitos de letramento literário, literatura, leitura e ensino. 
Simultaneamente, estamos iniciando uma pesquisa de campo com o objetivo de fazermos 
um levantamento das leituras das obras literárias propostas no currículo escolar e, destas, 
verificar quais são as realizadas em sala de aula e, ainda, como se dá a recepção das obras 
pelos alunos. Durante a pesquisa de campo, pretendemos fazer um levantamento das 
leituras de “livre escolha” para buscarmos um diálogo entre as obras literárias de “livre 
escolha” e as solicitadas pelo currículo escolar. Ao final do projeto, pretendemos apresentar 
possíveis caminhos que aproximem as leituras solicitadas pelo professor e as realizadas por 
“livre escolha” pelos alunos. 
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O Ensino da Matemática por meio das Tendências em Educação 
Matemática: uma proposta de formação continuada  
 
Autoras: (1) Atemizia Janaina Costa Bazan e (2) Claudia Carreira da Rosa. 
 
(1) Responsável pela apresentação; discente do Curso de Matemática - Licenciatura/CPPP. 
(2) Orientadora; docente do Câmpus de Ponta Porã/UFMS. E-mail: claudiacarreiradarosa@gmail.com. 

 
 

Resumo: 
Segundo Piaget a principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer 
coisas novas, não simplesmente de repetir o que outras gerações já fizeram. Homens que 
sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da educação é formar mentes 
que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que a ela se propõe. Nesse 
sentido, buscamos aproximar Universidade e Escola unindo teoria e prática como elementos 
indissociáveis, objetivando desenvolver estudos teórico-metodológicos do trabalho e dos 
saberes docentes em matemática e, sobretudo, do processo de formação e desenvolvimento 
profissional do professor de matemática, incluindo a formação inicial e a continuada. Tendo 
em vista que as oportunidades de formação continuada para professores em Ponta Porã e 
região, em geral, são poucas, este projeto objetivava ampliar as oportunidades de formação 
profissional com qualidade para professores atuantes no Ensino Fundamental e médio e para 
acadêmicos, futuros professores de Matemática. A fim de promover discussões que 
articulasse teoria e a prática foram montados grupos de estudos, referentes às tendências 
em Educação Matemática, para professores e acadêmicos do curso de Matemática, entre as 
discussões também foram abordadas formas diferenciadas que pudessem auxiliar os 
professores a lidarem com alunos portadores de necessidades especiais.  Inicialmente os 
cursos foram propostos para professores do ensino fundamental II, mas devido a demanda 
de professores dos anos iniciais, ampliamos o publico alvo e trabalhamos com professores 
participantes do programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Elaboramos 
oficinas em conjunto com acadêmicos do projeto LEPMAT (Laboratório de Ensino e Pesquisa 
em Educação Matemática) com o intuito de mostrar aos professores, na grande maioria, 
pedagogos, como construir e utilizar materiais concretos para o ensino de Matemática.   
Oferecemos oficinas para professores e coordenadores do Pacto de Ponta Porã, Coronel 
Sapucaia, Caarapó e Itaporã e também para professores de educação especial.  Nosso intuito 
com tais oficinas foi promover maior interação desses professores com a Matemática e 
consequentemente contribuir para melhoria na qualidade do ensino de Matemática nos 
anos iniciais. 
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O Ensino de Matemática via Resolução de Problemas: Colocando em 
Prática  
 
Autores/as: (1) Bruna Melo de Sousa, (2) Flavia Zechineli Fernandes Bastos, Erick Flavio Pinto 
de Resende, Jéssica Serra Correa da Costa e Larissa Mendes Ribeiro. 
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Resumo: 
A proposta tem como principal objetivo otimizar a aprendizagem de alunos do 
EnsinoFundamental na disciplina de Matemática via Resolução de Problemas, oferecendo 
um curso (tipo nivelamento/reforço). É fato que o conhecimento em Matemática de alunos 
da escola básica é muito deficiente. Isto fica evidente, por exemplo, diante dos baixos índices 
obtidos nas avaliações externas (Prova Brasil), diante das médias obtidas nos vestibulares / 
ENEM, entre outros. Estes fatos revelam, sobre tudo, a grande dificuldade dos alunos na 
resolução de problemas, tanto nos que envolvem a aplicação de conceitos matemáticos, 
como quaisquer outros problemas. As desigualdades socioeconômicas são as principais 
responsáveis pelas diferenças no desempenho do aluno.  Assim o desempenho do aluno não 
depende exclusivamente da didática do professor, é necessário que o aluno tenha interesse 
em superar os desafios que são propostos durante o ensino. Diante desta perspectiva, este 
projeto procura melhorar o rendimento dos alunos em Matemática, através de um trabalho 
diferenciado que possua ênfase nas atividades de resolução de problemas. Por isso foi feita a 
escolha dessa metodologia de ensino que tem sido utilizada, com sucesso, por diversos 
pesquisadores do ensino de matemática. Além disso, os acadêmicos envolvidos no projeto 
tem a oportunidade de vivenciar como executar aulas diante de uma nova metodologia, 
tendo em vista que, o papel desempenhado pelo professor quando a Metodologia de 
Resolução de Problemas é aplicada é muito diferente do papel do professor diante a 
aplicação de uma metodologia tradicional. São oferecidas aulas, preparadas diante da ótica 
da metodologia de resolução de problemas. O professor apresenta um problema novo, os 
alunos tentam resolver o problema com o conhecimento que já possuem, como 
consequência, surgem situações nas quais os alunos não conseguem contornar com o 
conhecimento prévio. Nesse momento, o professor apresenta o tópico que está faltando 
(alvo da aula), através da utilização de materiais concretos.  Os alunos concluem a solução do 
problema e em seguida o professor realiza a institucionalização daquele conceito utilizado. 
Findo o processo o professor apresenta um novo problema (com outro tópico alvo) e o ciclo 
recomeça. 
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Oficinas de cidadania: Educação e participação política  
 
Autores/as: (1) Nátali Bozzano Nunes, (2) Daniel Estevão de Miranda, Pamella Rani Epifanio 
Soares, Rayane Bartolini Macedo, Adilayne Silva Serpa, Jurandir Alves de Moraes e Ivani 
Marques da Costa Grance. 
 
(1) Responsável pela apresentação; discente do Curso de Ciências Sociais/CCHS. 
(2) Orientador; docente do Centro de Ciências Humanas e Sociais/UFMS. E-mail: 
mirandacs@yahoo.com.br. 

 
 

Resumo: 
Este projeto tem por objetivo geral promover ações e informações que contribuam para uma 
cidadania politicamente mais ativa, fomentando discussões sobre temáticas como cidadania, 
participação política, direitos humanos e outros temas correlatos entre estudantes do ensino 
médio de escolas públicas de Campo Grande-MS. Ações e projetos de extensão universitária 
constituem o “lado de fora” do ensino e pesquisas acadêmicas, representam uma 
oportunidade excepcional de estabelecimento de laços e comunicação entre a instituição 
Universidade e a sociedade que a rodeia. Por isso, ela é importante não somente para a 
formação dos acadêmicos, mas principalmente para a sociedade, que pode auferir de modo 
mais concreto os desenvolvimentos e atividades empreendidos pelas universidades. No que 
toca especificamente à proposta deste projeto, há uma carência de ações que envolvam 
aspectos ou dimensões que fazem parte da qualidade de vida das pessoas, mas que são 
muito pouco tematizados pelos projetos de extensão em geral, como, por exemplo, os 
relativos ao comportamento político das pessoas e formas de auto-organização da 
população na busca e luta por seus direitos. Desta maneira, os objetivos propriamente ditos 
são: em relação aos acadêmicos participantes do projeto, contribuir na formação de 
profissionais dotados de uma habilidade mínima em manejar conhecimentos de maneiras 
práticas e produtivas para a sociedade; contribuir para a formação de uma consciência 
profissional e política mais desperta e crítica em relação às violações sociais, políticas, 
culturais e econômicas dos direitos humanos que envolvem nossa sociedade; estimular e 
participar de reflexões, discussões em parceria com o público-alvo que toquem em temas 
como: formas de participação política (movimentos sociais, representatividade e 
legitimidade política) educação, emprego, cultura, política e poder local, entre outros, a 
serem definidos ao longo da execução do projeto e em diálogo com o público-alvo. A 
execução do projeto será constituída das seguintes atividades: reuniões preliminares 
internas: encontros regulares ao longo do primeiro semestre, envolvendo os acadêmicos 
participantes do projeto; reuniões preliminares externas: encontros iniciais com o público-
alvo. Nestes encontros com estudantes do ensino médio, podemos ver um crescente 
interesse em participar da coisa pública, assim como o aumento do sentimento de 
responsabilidade perante a sociedade no atual modelo democrático. 
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PET Conexões Matemática na Escola  
 
Autores/as: (1) Tiago Santos Arruda, (2) Eugenia Brunilda Opazo Uribe, Sonia Aparecida de 
Camargo, Ana Paula Brandão de Melo, Francisco de Sousa Coelho Neto, José Paulo Rodrigues 
da Silveira e Antonio da Silva Gomes Junior. 
 
(1) Responsável pela apresentação; discente do Curso de Matemática - Licenciatura/CPTL. 
(2) Orientadora; docente do Câmpus de Três Lagoas/UFMS. E-mail: eugenia.cptl.ufms@gmail.com. 

 
 

Resumo: 
A atividade é conseqüência de um trabalho de reforço escolar desenvolvido pelo grupo PET 
Conexões de Saberes - Matemática durante os anos 2011 e 2012 em duas escolas públicas da 
cidade de Três Lagoas - MS. Na avaliação feita pelo grupo, o reforço é muito positivo e 
proporciona bons resultados para muitos alunos, mas o desenvolvimento de um trabalho 
integrado que não fique limitado apenas ao reforço e que inclua uma intervenção no 
ambiente escolar através da preparação de murais motivadores, projetos desenvolvidos em 
parceria com a coordenação de área, seria mais eficiente. Para poder concretizar esta 
atividade, o grupo contatou à coordenadora de área da Escola Estadual Padre João Tomes, 
localizada na Vila Piloto, Três Lagoas-MS; quem aceitou a ideia do grupo, demonstrando 
muito interesse no desenvolvimento da ação e a partir desse momento começaram a ser 
realizadas reuniões para o planejamento das atividades. O trabalho vem sendo desenvolvido 
desde 2013 sob responsabilidade do grupo PET Conexões de Saberes - Matemática/CPTL 
com a colaboração de outros alunos do curso, foi cadastrado como ação de extensão em 
2014 vinculado ao programa de extensão Laboratório Multidisciplinar de Ensino e 
Aprendizagem (LEA/UFMS): A universidade e a formação contínua de professores no 
exercício da docência na Educação Básica (FASE IV), financiado pelo edital PROEXT 2014. 
Durante 2014 tem sido realizado trabalho de reforço, colaboração com a professora 
responsável pelo projeto Mais Educação no período matutino,  bem como atividades com 
jogos envolvendo conteúdos de Matemática e Raciocino Lógico. 
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Práticas de Alfabetização, Leitura e Escrita para crianças oriundas de 
contextos diversificados  
 
Autoras: (1) Petrucia da Silva Machado, (2) Franchys Marizethe Nascimento Santana e Janine 
da Cunha. 
 
(1) Responsável pela apresentação; discente do Curso de Pedagogia/CPAQ. 
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Resumo: 
O município de Aquidauana/MS tem em suas raízes culturas diversificadas que compõem sua 
população como: indígena, pantaneira, ribeirinha, zona rural, zona urbana, dentre outras 
que deixam suas marcas nas regiões em que habitam. Consequentemente essas riquíssimas 
heranças culturais se encontram nas instituições de ensino e por meio de estágios e projetos 
desenvolvidos percebemos que alguns professores ainda não sabem valorizá-las, inserindo-
as em seu currículo. Logo, acredita-se ser necessário ações que promovam revitalização dos 
conhecimentos culturais que os educandos trazem de seus contextos para a escola. Neste 
sentido estamos contribuindo por meio dos espaços comunitários, lócus dessa ação, 
realizando atividades que incentivem a prática de leitura e promova seu entendimento 
(interpretação) considerando os conhecimentos prévios que cada criança traz para ampliar 
sua visão de mundo. Consequentemente ela aprenderá ter autonomia, criar vínculos 
pessoais e afetivos, autênticos e duradouros, encontrar condições de agir por conta própria, 
vivenciar as tradições culturais de sua família e do contexto em que mora de forma 
participativa. Formar bons leitores capazes de interpretar o conteúdo dos mais diversos tipos 
de gêneros textuais é um dos grandes desafios, considerando que inúmeros alunos chegam 
ao final do Ensino Fundamental sem dominar esta habilidade. Partindo do princípio que 
aprendemos melhor o que tem significado para nós e que defendemos que há necessidade 
de conhecermos o contexto cultural diversificado que existem em nossas salas de aula, 
acreditamos que este projeto é de grande valia para as comunidades envolvidas. As 
atividades lúdicas são consideradas aspectos relevantes na execução das atividades que 
incentivem e oportunizem o educando a aprender de forma dinâmica e prazerosa. Outra 
contribuição eficaz está relacionada ao fato de que as ações desenvolvidas tem contribuído 
na formação do futuro professor que tem a oportunidade de vivenciar o contexto 
diversificado que certamente será reproduzido em sua futura sala de aula. Observamos que 
os educandos que participam estão se desenvolvendo em todos os aspectos, principalmente 
na oralidade, pois alguns eram tímidos e não queriam participar. Atualmente todos 
compartilham suas experiências seja por meio de relatos, leituras compartilhadas, desenhos, 
pinturas, dramatizações ou por arguições orais. A produção de textos também merece 
destaque ao refletir as experiências de vida de cada participante. 
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Principia - Casa da Ciência de Campo Grande 2014  
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(2) Orientadora; docente do Instituto de Física/UFMS. E-mail: isabela.cavalcante@ufms.br. 

 
 

Resumo: 
O informativo Principia tem como propósito divulgar as ações da Casa da Ciência de Campo 
Grande, concentrando-se em temas de divulgação científica, bem como outras ações de 
Extensão Universitária. É um órgão do Programa de Extensão Casa da Ciência e promove a 
formação discente nos aspectos de divulgação científica e cultura, além de técnicas 
específicas da editoração do informativo. Consiste em 2 (duas) edições anuais, distribuídas 
na forma digital, através da página da Casa da Ciência de Campo Grande, do blog do Principia 
na internet e redes sociais, e tiragem de 300 exemplares impressos por edição. 
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Produção de materiais didáticos reais e virtuais para o ensino de 
Ciências  
 
Autores/as: (1) Paula Moretti, (2) Carla Cardozo Pinto de Arruda, Paulo Robson de Souza, 
Wanderleia Vargas e Danielle Serra de Lima Moraes. 
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carla.arruda@ufms.br. 

 
 

Resumo: 
A criação e disseminação de materiais pedagógicos interessantes e de boa qualidade têm 
papel fundamental para nossa Instituição, contribuindo para reafirmar o princípio da 
indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão. Ao proporcionar a aplicação do 
conhecimento científico gerado pela instituição em prol da educação e, por extensão, da 
sociedade, queremos criar oportunidades para que professores e alunos vivenciem 
significativas experiências de integração. O Programa Interciências vem sendo desenvolvido 
desde 2011 pelos Cursos de Ciências Biológicas, Química e outros. Já no seu segundo edital, 
o projeto tem como objetivo o desenvolvimento de oficinas para professores do Ensino 
Básico, concretizando uma importante parceria entre a Universidade e a Escola. A proposta 
do Curso de Ciências Biológicas foi dar um destino social aos materiais pedagógicos reais e 
virtuais produzidos no Curso, utilizando-os na capacitação e atualização de professores da 
Rede Municipal de Ensino de Campo Grande. Foram desenvolvidas duas atividades, em 
forma de oficinas, com a participação de professores das áreas específicas em laboratórios 
da Universidade. A Atividade 1, “Objetos de Aprendizagem de Ciências: Como desenvolver e 
utilizar?”, apresenta alguns materiais didáticos virtuais produzidos nas aulas de TICs-Biologia, 
como “De olho no piolho”, “Uma questão de sangue” e “Frevo da Capivara”. Na Atividade 2, 
“Coleção de Lâminas e Modelos Didáticos para o Ensino de Ciências e Biologia”, são 
oferecidas oficinas teorico-práticas para montagem de um laminário nas áreas de Botânica, 
Microbiologia, Parasitologia e Entomologia. Na oficina de Biologia Celular, os professores 
montam diferentes modelos de células e da divisão celular. Através do Projeto Interciências, 
a Universidade cumpre seu papel de atualização e disseminação de conhecimentos 
produzidos, e por outro lado recebe o retorno da comunidade escolar sobre como anda a 
vida e o meio escolar; pode-se discutir e chegar a conclusões de como melhor traduzir os 
conhecimentos gerados para a linguagem escolar, uma vez que é a Universidade que forma 
os profissionais de ensino. 
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Pró-Enem bilíngue - preparatório básico para surdos  
 
Autores/as: (1) Thiago Pedreira Romeiro, (2) Camila de Araujo Cabral Romeiro, Leonardo 
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camila.romeiro@ufms.br. 

 
 

Resumo: 
Neste ano, o Campus de Ponta Porã conta com a inclusão de um tradutor/intérprete de 
LIBRAS. Este auxilio abre as portas para a comunidade surda de Ponta Porã e região, 
efetivando a inclusão de surdos no Ensino Superior. Uma vez que fortalece os direitos 
garantidos de acesso ao ensino. O Projeto “Pró-Enem bilíngue – preparatório básico para 
surdos” tem como objetivo a capacitação de alunos surdos e desenvolver métodos que 
possibilitem seu ingresso na universidade através do Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM). No qual as disciplinas ministradas pelos acadêmicos da UFMS, bolsistas e 
voluntários, são traduzidas para a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). O foco principal é 
capacitar o aluno surdo para o ENEM e criar mecanismos de estudos. Também com objetivos 
gerais que se referem às práticas inclusivas e a aproximação aluno-professor que o projeto 
propicia; o contato dos alunos surdos com os professores e alunos universitários. As aulas de 
Física, Língua Portuguesa, Matemática e Redação serão voltadas para o processo de 
avaliação do ENEM, que são ministradas em LIBRAS e/ou língua portuguesa com tradução 
para a língua de sinais quando preciso. As atividades serão baseadas em simulados 
anteriores e através disso serão observadas quais as necessidades curriculares dos alunos, 
preenchendo-as sempre que possível. Os alunos serão avaliados continuamente, além disso 
haverá atividades finais as quais atribuirão notas para o desempenho geral do curso. Após a 
conclusão de cada módulo, o aluno receberá o certificado de conclusão do curso. Nos 
primeiros dias, houve uma apresentação dos cursos existentes na UFMS/CPPP, onde os 
discentes tiveram a oportunidade de tirar dúvidas e presenciar alguns dos projetos 
realizados na universidade. Atualmente, o projeto segue ministrando as aulas. As aulas 
seguiram até uma semana antes do ENEM, na qual será promovido um simulado final. Além 
disso, terá um minicurso extra de programação e robótica, seguido de palestras de alguns 
projetos realizados por alunos de Ciência da Computação e Sistemas da Informação na 
UFMS/CPPP. 
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Programa Teréna  
 
Autores/as: (1) Marina Rabelo Peralta, (2) Dulce Lopes Barboza Ribas, Maria Cristina Mendes 
Bignardi Pessoa, Matheus Chagas e Isabel Siqueira. 
 
(1) Responsável pela apresentação; discente do Curso de Psicologia/CCHS. 
(2) Orientadora; docente do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde/UFMS. E-mail: 
ribasdulce@uol.com.br. 

 
 

Resumo: 
O Programa Terena, desenvolvido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Populações 
Indígenas da UFMS, ocorre em escolas e associação de mulheres da terra indígena Buriti, MS, 
e faz uso de ferramentas de fortalecimento e capacitação de professores, alunos e membros 
de comunidades indígenas, tendo como uma das ferramentas pedagógicas a contação de 
histórias, aulas de culinária, bordados e oficinas de reciclagem. Neste evento, elegemos a 
apresentação da oficina de contação de histórias, através de leituras dinâmicas e interativas 
que visam o desenvolvimento da imaginação e criatividade, trazendo temas que tenham 
relação com o contexto de cada comunidade. O conhecimento prévio da cultura, o ato de 
escutar e recontar partindo das demandas dos próprios indígenas, é que torna ainda mais 
efetiva a ferramenta. Pode funcionar como mediadora de um processo de fortalecimento, 
empoderamento e autonomia das crianças ao longo da vida, além do reconhecimento e 
identificação com a cultura a que pertencem. Neste sentido, a promoção de tais ações não 
só com alunos, mas com professores através de técnicas adaptadas ao contexto local, 
constitui-se numa das estratégias de valorização de saberes e práticas locais. A 
implementação de ações voltadas para educação, saúde e meio-ambiente tem a intenção de 
contribuir com esse processo. Para tanto, nos cabe essencialmente compreender tal cultura 
enquanto outro processo histórico e consequentemente outro modo de vida e 
desenvolvimento de aspectos psicológicos e identidade. Ferramentas pedagógicas como 
essas, nesse caso para crianças indígenas, representam uma estratégia importante, já que é 
nessa fase que muitas das contradições aparecem. As atividades costumam ter início com o 
acolhimento, ambientação e apresentação dos objetivos do dia. É feita uma roda de 
conversa livre com as crianças para primeiro ouvi-las. A partir de então, iniciamos a oficina 
de leitura e contação de história - com o uso da música. São realizadas atividades pós 
contação. O projeto tem sido exitoso no que diz respeito a participação e interação das 
crianças, acompanhamento dos professores indígenas, lideranças indígenas e pais. As 
canções são frequentemente relembradas nas oficinas e estão na ponta da língua delas. Vê-
se um avanço desde o início da ação até o mês atual no que diz respeito a oralidade, à 
criação e interação com os livros – que também são levados em todas as oficinas para livre 
leitura. 
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Projetando: desenvolvimento de projetos científico-tecnológicos em 
escolas públicas de MS  
 
Autores/as: (1) Kelsey Aman de Souza Moraes e (2) Adriana da Silva Posso. 
 
(1) Responsável pela apresentação; discente do Curso de Engenharia Elétrica/FAENG. 
(2) Orientadora; docente do Instituto de Química/UFMS. E-mail: adriana.posso@ufms.br. 

 
 

Resumo: 
Com o projeto "PROJETANDO: Desenvolvimento de projetos científico-tecnológicos em 
Escolas Públicas de MS" pretendemos desenvolver atividades extracurriculares que visam a 
aprendizagem em diversas áreas do conhecimento a partir da elaboração de projetos de 
caráter científico e tecnológico, que podem despertar nos estudantes o interesse pela 
pesquisa científica e o desenvolvimento de novas tecnologias. Nosso projeto é um dos 
quatro subprojetos do programa INTERCIÊNCIAS: Ações da UFMS para Divulgação e 
Popularização da Ciência e Tecnologia na Educação da Básica aprovado no Edital NOVOS 
TALENTOS 2012. Para atingirmos nosso objetivo, planejamos visitas monitoradas, seminários 
e oficinas focando o tema sustentabilidade. Com essas atividades acreditamos que 
estudantes e professores estarão instrumentalizados para realizar projetos interdisciplinares 
focando no tema sustentabilidade. A exigência do Edital do MEC e a natureza dos projeto 
têm dificultado a realização das atividades em contraturno e sábados com estudantes e 
professores. As atividades planejadas para o primeiro semestre de 2014 não foram 
executadas porque o semestre foi atípico devido ao calendário da Copa Mundo, que 
antecipou as férias de julho e aumentou o número de sábados letivos. Além do calendário da 
Copa, os professores das escolas estão realizando atividades de formação continuada aos 
sábados. O excesso de atividades escolares que concorrem com as atividades do Projeto e a 
dificuldade de encontrarmos horários livres comuns aos professores, nos obrigou a refazer o 
cronograma das atividades e redimensionar o número e o tempo para cada atividade. 
Diminuímos o número de visitações e oficinas em 2014 e planejamos a continuidade do 
projeto para 2015. Os resultados das readequação serão descritos em nosso relatório final. 
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Projeto Poesia e Literatura: Desenvolvendo a Imaginação de Crianças e 
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Resumo: 
Este trabalho teve como objetivo realizar o desenvolvimento das funções psicológicas 
superiores, em específico a função imaginativa. Para isso apoia-se em teóricos da psicologia 
Soviética como L. S. Vigostki, E. I Ignatiev e I. M Rozet para a apropriação do conceito de 
imaginação e auxílio, para a execução das atividades. Tais autores da psicologia possuem 
algumas divergências entre a compreensão da imaginação, mas se assemelham no ponto 
principal para que se possa compreender essa função. Todos estes autores partem de uma 
concepção materialista considerando a imaginação como fruto do desenvolvimento da 
atividade humana na realidade objetiva. Assim, vale dizer que durante muitos anos no 
estudo da ciência psicológica a imaginação fora uma função marginalizada em suas 
investigações. Porém, deve-se deixar claro que esta é uma função exclusivamente humana e 
responsável pela forma ideal dos objetos e posteriormente pela sua externalização na 
própria realidade objetiva por meio do trabalho. Visto a importância desta função 
psicológica superior, foram propostas algumas atividades em uma escola estadual do 
município de Paranaíba-MS com alunos de um terceiro e nono ano do ensino fundamental. 
Tais atividades foram executadas utilizando como instrumentos para o desenvolvimento da 
imaginação livros de poesias e literaturas de autores como Carlos Drummond de Andrade e 
Fiódor Dostoiévski. Para, além disso, também foram propostas atividades de produção 
poética para que se pudesse investigar o desenvolvimento da imaginação criativa/artística 
dos alunos durante o trabalho proposto. Como resultados pode-se observar a apropriação 
dos conteúdos trabalhados pelos alunos durante as atividades, diga-se de passagem, com 
expressões de conhecimentos literários que os alunos adquiriram durante a realização do 
projeto. Ocorrendo também, a produção poética dos alunos nas últimas atividades 
realizadas, demonstrando assim, um vínculo entre imaginação, realidade e processo 
criativo/artístico executado pelos alunos. 
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Projetos escolares: apoio a aprendizagem dos alunos  
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Resumo: 
O referido Projeto tem como objetivo contribuir com a sociedade para a formação de 
cidadãos críticos e participativos, sujeitos de sua história; oferecendo caminhos para 
despertar o prazer em aprender, estimulando o desenvolvimento das potencialidades 
através da superação das dificuldades de aprendizagem, usando para tal recursos 
pedagógicos pautados na dramatização, contação de histórias e atividades dirigidas que 
visem suprir estas necessidades de aprendizagem. O Mesmo será oferecido aos educandos 
do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, de escolas das redes estaduais e municipais, 
localizadas em Ponta Porã, Bela vista, Aral Moreira e Antônio joão. As ações iniciais 
consistiram em estabelecer um contato com as escolas e fazer um levantamento das 
temáticas que podem ser trabalhadas; deste primeiro contato, o grupo está organizando 
uma dramatização que abordará a discussão sobre os valores vigentes em nossa sociedade, 
almejando assim, contribuir com a formação de um sujeito crítico e consciente de suas 
atitudes. 
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Proposta de formação continuada de professores: parceria UFMS e 
Escola Municipal Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista  
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Resumo: 
A Escola Municipal Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista desenvolve uma proposta 
pedagógica que orienta a abordagem interdisciplinar dos conteúdos das áreas de 
conhecimento (História, Geografia, Ciências, Língua Portuguesa e Linguagem Matemática) e 
utiliza para a integração dessas áreas a “Metodologia da Problematização”. Tem sido 
delegada à escola a responsabilidade de realizar a complementação dos saberes essenciais à 
qualificação da prática docente por meio da formação continuada em serviço, o que exige 
que a equipe gestora, diretores e coordenadores, tenham domínio das áreas de 
conhecimento para a promoção dessa formação ou busquem estabelecer parcerias que a 
viabilizem. A adoção do livro didático de Ciências “Ápis” de autoria de Rogério G. Nigro e 
Maria Cristina da C. Campos escolhido como recurso de ensino e aprendizagem para 2014, 
vai exigir conhecimentos conceituais e procedimentais que necessitam algum tipo de 
formação específica; o manual do professor orienta a promoção de “não somente 
proposições de diferentes disciplinas científicas (a astronomia, a biologia, a física, a geologia, 
a meteorologia, a química, etc.), mas também novas temáticas relacionadas às Ciências da 
natureza, tais como as relações ciência-técnica e sociedade (CTS), a educação para a saúde e 
a educação ambiental”. Assim sendo, contar com o apoio dos profissionais da UFMS pode 
garantir as condições propícias à formação continuada dos professores e coordenadores 
para a promoção da melhoria do processo de ensino e das oportunidades de aprendizagem 
significativa dos alunos, além de otimizar a utilização dos recursos disponíveis no laboratório 
de Ciências e Matemática da escola. A ação oferece formação continuada aos professores da 
escola, abordando temas de ciências, em datas acertadas com a direção da escola. A 
coordenação da escola escolhe, juntamente com os professores, os temas abordados. Os 
professores participam e demonstram satisfação com os resultados. 
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Redação Enem 2014  
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Resumo: 
O Projeto de Extensão Redação ENEM 2014 caracteriza-se por um conjunto de ações 
voltadas para o ensino/aprendizagem de alunos regulares do ensino médio, alunos de 
graduação e professores na área de Língua Portuguesa. Tem como objetivo principal 
familiarizar alunos e professores aos críterios de correção do ENEM 2014, especificamente 
na área de Leitura e Produção Textual (redação). O projeto prevê a realização de um 
simulado para alunos regulares do ensino médio e de um curso de treinamento para 
corretores de redação para discentes de graduação da UFMS/CPCX e professores da rede 
pública de ensino. Será possível com o projeto analisar individualmente o desempenho dos 
alunos, visando melhorias no que tange a questão do aprendizado e do ensino de língua 
portuguesa, mais especificamente de Leitura e Produção Textual. 
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RoboPorã  
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Resumo: 
O objetivo desta ação de extensão é motivar, ensinar e capacitar alunos da rede pública na 
área de fronteira, para estarem aptos a participarem da Olimpíada Brasileira de Robótica 
(OBR). Entre os resultados desta ação, destaca-se o Projeto Cunharandu Bots: Meninas da 
Fronteira na Robótica, contemplado com recursos através da Chamada Pública 
MCTI/CNPq/SPM-PR/Petrobrás no 18/2013 – Meninas e Jovens Fazendo Ciências Exatas, 
Engenharias e Computação. O objetivo da chamada foi a de selecionar propostas para apoio 
financeiro a projetos que visem estimular a formação de mulheres para as carreiras de 
ciências exatas, engenharias e computação no Brasil, combatendo a evasão que ocorre 
principalmente nos primeiros anos destes cursos e despertando o interesse vocacional de 
estudantes do sexo feminino do Ensino Médio e da Graduação por estas profissões e para a 
pesquisa científica e tecnológica. Este trabalho descreve o trabalho desenvolvido por uma 
equipe de meninas da Escola Estadual João Brembatti Calvoso, incentivadas pelas atividades 
vinculadas à ação “RoboPorã”. O trabalho consiste na montagem e programação de robôs 
para compor a equipe que representará a escola durante a Competição Brasileira de 
Robótica (CBR 2014), na categoria RoboCup Junior – Dance, Nível 2, Ensino Médio. A 
montagem dos robôs e o treinamento da equipe acontece com o apoio do Laboratório de 
Robótica de Ponta Porã (LaRPP) e do Grupo PET/Fronteira, da UFMS – Câmpus Ponta Porã. 
Esse ano será a primeira vez que uma equipe de Mato Grosso do Sul participará da CBR. 
Optou-se pela modalidade dança em razão de se tratar de uma modalidade que combina 
arte e tecnologia. A Robótica Educacional é caracterizada por ambientes interdisciplinares de 
aprendizagem que reúnem materiais e kits eletrônicos de montagem, motores e sensores 
controláveis por computador e software que permite programar o funcionamento de 
modelos robóticos previamente definidos. Neste contexto, a participação na CBR apresenta-
se como uma alternativa para motivar as alunas da Escola Estadual João Brembatti Calvoso 
no processo de aprendizagem e desenvolvimento dos conhecimentos em ciência e 
tecnologia, utilizando a robótica como um meio viável de integrar os conteúdos sugeridos 
pela ementa curricular com os conhecimentos adquiridos no decorrer do projeto através dos 
cursos de montagem e programação de robôs. As alunas participaram, durante o mês da 
julho, da RoboParty, realizada durante a RoboCup 2014, em João Pessoa/PB. 
 

Palavras-chave: Robótica; educação; inclusão digital; competições científicas; arte. 
 

(Voltar ao Sumário) 

mailto:amaury.ufms@gmail.com


 

Anais do Encontro de Extensão Universitária da UFMS - ENEX - ISSN 2359-4888 
Edição 01 (2014) - p. 179 

Saberes indígenas na escola  
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Resumo: 
A Rede SABERES INDÍGENAS NA ESCOLA de MS de Instituições de Ensino Superior 
responsáveis por esta ação contemplará o trabalho com professores indígenas das etnias de 
dois Territórios Etnoeducacionais: a) A etnia Terena, das respectivas Terras Indígenas 
Cachoeirinha (Município de Miranda), Dois Irmãos do Buriti (Município de Sidrolândia e Dois 
Irmãos do Buriti) e Taunay Ipegue (Município de Aquidauana). Todas estas aldeias e 
comunidades indígenas fazem parte do Território Etnoeducacional Povos do Pantanal, o qual 
possui formação específica (magistério e licenciatura) para seis etnias: Atikum, Guató, 
Kadiwéu, Kinikinau, Terena e Ofaié. b) etnias Kaiowá e Guarani têm seu território localizado 
no cone sul do estado de Mato Grosso do Sul, entre as bacias hidrográficas do Rio Paraná a 
leste e Paraguai a sudoeste, nos municípios de Dourados, Amambai, Caarapó, Juti, Antônio 
João, Coronel Sapucaia, Laguna Carapã, Ponta Porã, Rio Brilhante, Maracaju, Sete Quedas, 
Eldorado, Iguatemi, Japorã, Bela Vista, Paranhos. Segundo o Censo Demográfico de 2010 , a 
população Kaiowá e Guarani é composta de aproximadamente 50 mil habitantes, distribuída 
por mais de 30 aldeias. Nesse território, existe ao redor de 31 escolas, que integram as redes 
municipal e estadual de Mato Grosso do Sul, e que atendem 13.978 alunos (Censo escolar 
2012). Nessas escolas em áreas kaiowá e guarani, atuam um total aproximado de 580 
professores. 
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Top of mind: a força das marcas na mente do consumidor de Corumbá - 
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Resumo: 
O curso de Administração/CPAN/UFMS no intuito de prestar um serviço ao mercado da 
região (Corumbá/Ladário) desenvolve a pesquisa Top of Mind de marcas líderes na 
lembrança dos consumidores do município. O estudo será desenvolvido de acordo com uma 
metodologia avançada e controlada, para que os resultados produzidos tenham 
credibilidade e que sejam de grande utilidade para a comunidade, bem como para as 
empresa que atuam na região de Corumbá. O levantamento é efetuado em bairros da 
cidade, previamente definidos, através de seleção amostral, onde as pessoas são 
entrevistadas em suas residências sobre o grau de lembrança de marcas relacionadas a 32 
(trinta e dois) segmentos, indo desde supermercados, farmácias e escolas até clínicas 
médicas e responsabilidade ambiental, com uma única pergunta aplicada pelos 
entrevistadores: 'Quando eu falo em [ cita-se o segmento ], qual o primeiro nome que lhe 
vem à mente?', a seguir as respostas são apontadas em uma planilha. Este projeto deve 
proporcionar a articulação da universidade com as demandas da sociedade organizada, em 
uma relação dialógica da extensão com a comunidade, através da integração entre o saber 
acadêmico e o saber popular, visando à produção de conhecimento com permanente 
interação entre teoria e prática. O resultado do trabalho gera a identificação de marcas 
fortes na mente do consumidor, por segmento, gerando a premiação do 'Mérito 
Empresarial', prêmio este criado em 2009, que, antecipadamente, proporciona expectativas 
não só na comunidade municipal como na empresarial. O Projeto agrega conhecimentos em 
metodologia científica, sociologia, estatística, planejamento e marketing aos acadêmicos. 
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Universidade Aberta a Pessoa Idosa - UnAPI/UFMS  
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Resumo: 
INTRODUÇÃO: A Universidade Aberta à Pessoa Idosa, ação vinculada ao Programa de 
Promoção dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa (ProDiHPI/UFMS), é uma oportunidade 
para implementar habilidades que permitam aos idosos e à sociedade um processo de 
ressignificação dos conceitos e valores de vida e, por conseguinte, das práticas relacionadas 
ao envelhecimento populacional. A senescência é um processo caracterizado pela 
diminuição gradativa das capacidades vitais, associado a um declínio da função de vários 
sistemas, dentre eles o neuromuscular.  Verifica-se a perda da massa e de força muscular 
sendo a estas atribuídas a diminuição da capacidade funcional do ser humano em processo 
de envelhecimento. A prática de exercícios físicos resistidos auxilia na prevenção e 
tratamento de agravos a saúde, além de melhorar o equilíbrio e a coordenação. Assim 
sendo, na tentativa de melhorar a condição física e funcional dos idosos e contribuir para o 
envelhecimento ativo e saudável a UnAPI/UFMS tem como alvo, a prática de exercícios 
físicos. OBJETIVO: Promover a saúde física e mental dos participantes, acrescentando na 
rotina dos mesmos, atividades que permitam a melhora à condição física e funcional como 
na propriocepção, controle de doenças crônicas. DESCRIÇÃO: A linha pedagógica adotada 
segue as metodologias ativas onde há estímulo para o idoso ser protagonista do seu 
processo de envelhecimento. As atividades são oferecidas em dois semestres letivos, no 
período vespertino, sendo três encontros semanais nas tardes de segunda, quarta e sexta 
onde debatemos temas diversos, estimulando o diálogo, buscando extrair dos mesmos suas 
principais fragilidades e potencialidades e, com a realização dos exercícios físicos, propor 
uma melhor capacidade funcional e a independência destes idosos. Por meio de educação 
em saúde, abordamos temas como obesidade, sarcopenia, doenças crônicas, além de 
orientações nutricionais e farmacológicas procuramos oferecer conhecimento necessário 
para a melhoria na qualidade de vida. No segundo período temos prática de exercícios 
aeróbicos e treino de força e pilates com enfoque na reeducação postural e melhoria da 
propriocepção. CONCLUSÕES: Neste ano, foi possível distanciar os idosos do sedentarismo, 
melhorando a qualidade de vida, por meio da educação em saúde e da prática de atividades 
físicas, minimizando os efeitos do processo de envelhecimento beneficiando a qualidade de 
vida dos idosos e melhorando sua capacidade funcional. 
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VI Jornada Nacional de Educação de Naviraí - Educação Especial, 
Diversidade e Inclusão: itinerários da pesquisa em educação  
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Resumo: 
A VI Jornada Nacional de Educação de Naviraí - Educação Especial, Diversidade e Inclusão: 
itinerários da pesquisa em educação, ocorreu no período de 10/9/2014 a 13/9/2014 e teve 
como objetivo geral promover a discussão e a reflexão acerca da Educação Especial na 
perspectiva da educação inclusiva, no atual contexto de incorporação e valorização da 
diversidade no cenário político-pedagógico brasileiro e internacional, pondo-se em questão, 
sob diferentes concepções, as implicações desse tema para a educação nacional, bem como 
a divulgação das pesquisas realizadas na área. O evento contou com palestras, mesa 
redonda, minicursos, mostra de filme e apresentações de trabalhos acadêmicos-científicos. 
O público atendido foram professores da educação básica (redes estadual e municipal) e do 
ensino superior, estudantes de Graduação e Pós-Graduação, pesquisadores e demais 
profissionais da educação da região de Naviraí/MS. O evento se  justifica pela necessidade de 
ampliar a formação inicial dos estudantes de graduação em licenciatura sobre o tema, bem 
como expandir os horizontes da formação continuada dos docentes em exercício. Pôde-se 
observar grande procura pela VI Jornada, que teve um público recorde, com 
aproximadamente 400 pessoas, bem como foi possível conseguir o envolvimento da 
comunidade local, por meio da coparticipação da Gerência Municipal de Educação (GEMED) 
de Naviraí na organização e condução do evento. Desse modo, houve presença de 
estagiários que trabalham na GEMED na área da inclusão escolar, professores da rede 
municipal e demais profissionais da educação naviraiense, observando-se grande interesse 
dos participantes, que avaliaram positivamente o evento, o que evidencia o atendimento a 
uma demanda formativa local. A GEMED reafirmou e estreitou a parceria com a UFMS, 
campus de Naviraí, realizando concomitantemente  à VI Jornada o III Seminário de Educação 
Inclusiva da Rede Municipal de Ensino de Naviraí, o que otimizou custos, investimentos, a 
participação dos professores e a interação destes com a comunidade científica especializada, 
proporcionando a efetivação de uma ação extensionista propriamente dita. 
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Ações de inserção social e aproveitamento de resíduos orgânicos entre 
agricultores familiares assentados  
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Resumo: 
Desenvolvimento rural com enfoque na agricultura familiar. O trabalho árduo da população 
do campo, tem se mostrado relevante a economia do País. Mas, embora a agricultura 
familiar tenha ganhado atenção das políticas publicas nota–se uma “fenda” considerável 
entre o saber cientifico e a utilização desse. Com isto é necessário dissemina-lo para atender 
a necessidade desses agricultores. Ciente dessa demanda propõe-se realizar transferência de 
informações e treinamento a agricultores de dois assentamentos rurais. Em Chapadão do Sul 
(Aroeira) e Paraíso das Águas (Mateira). As ações foram realizadas em parceria com a 
AGRAER e Prefeitura Municipal. Inicialmente realizou-se o reconhecimento e entendimento 
das dificuldades, estilo de vida e desafios de comunicação a serem superados. A partir do 
diagnostico inicial ficou evidente que os dois assentamentos rurais possuem perfis 
diferentes. O assentamento matéria é composto em sua grande maioria por adultos. Muitos 
desses apesar de residirem no assentamento possuem atividades externas, para 
complementação da renda. Nessa comunidade a baixa permanência dos jovens no campo. 
Enquanto no aroeira existe maior presença de jovens. Até o presente momento foram 
executadas apenas parte das ações de campo. O tema inicialmente trabalhado foi a 
preservação do meio ambiente na zona rural, conscientizando jovens e adultos sobre o 
impacto de práticas arcaicas quanto ao descarte de resíduo sólidos produzidos nas 
propriedades. Além de apontar um caminho mais adequado para o destino dos resíduos 
secos e úmidos. No que se refere aos resíduos úmidos foi trabalhado de maneira teórica 
prática com duas técnicas de comunicação (adultos e jovens) a alternativa da compostagem 
de restos orgânicos para produção de adubação. Trabalhar com esse tema permitiu 
incentivar a adoção da seleção dos resíduos (“lixo”) orgânico do não orgânico, e ainda 
enfatizar o correto descarte de embalagens de agrotóxicos. Também foram repassadas 
estratégias de controle orgânico de pragas e doenças. Visando a menor adoção e exposição 
dos agricultores e seus familiares aos agrotóxicos e atendendo a demanda desses em relação 
a essa temática. As ações citadas e difundidas nos dois assentamentos tiveram ótima 
aceitação pelos participantes agricultores e jovens rurais, tornando satisfatória a execução 
do projeto pelos discentes envolvidos. As atividades restantes contaram com alunos 
voluntários e também discentes bolsitas do programa de educação tutorial (PET). 
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Implicações ambientais da movimentação de coluvios: causas e 
consequências no assentamento Sumatra - Bodoquena/MS  
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Resumo: 
A produção agrícola seja ela destinada ao atendimento das necessidades alimentares do 
Homem, ou dos Animais Domesticados, cujos objetivos maiores sejam os da subsistência 
(como é o caso nos Assentamentos Rurais), necessita de solos em condições permanentes de 
produtividade, porém sempre em busca de perfeita harmonia com as regras da 
sustentabilidade, pelo menos é o que se espera. Tal produtividade obviamente indica 
possíveis diferenciações nas formas e intensidade de utilização dos solos, mas é 
constantemente induzida a recorrer a recursos que cada vez mais melhorem e aumentem a 
qualidade e quantidade do que se produz. No entanto a velocidade evolutiva das superfícies 
destinadas ao uso agrícola é inversamente proporcional aos interesses produtivos, 
evidenciando um quadro degenerador dos ambientes, cada vez mais progressivo, e, 
especificamente na área do Assentamento Sumatra aos olhos de uma primeira observação 
este quadro parece não existir até que se verifica que a significativa área produtiva está 
ilhada de canais fluviais comandadas pelo canal principal conhecido como córrego Iguaçu 
cuja velocidade da corrente de água indica capacidade e competência na movimentação de 
materiais oriundos das encostas drenadas por ele e seus tributários evidenciando constante 
movimentação de solos (deslocamento de material coluvial) em direção aos canais fluviais, 
aumentando os problemas ambientais com a constante perda de nutrientes tanto pelo 
escoamento superficial, quanto das águas de infiltração. Percebe-se que há falta de 
conhecimento lógico da problemática! Este curso pretende chamar ao entendimento da 
movimentação de colúvios, suas causas e consequências ao processo produtivo e ao meio 
ambiente. 
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LaRPP sustentável  
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Resumo: 
Resumo da proposta: Está ação propõe uma opção sustentável para o reaproveitamento de 
resíduos, que após serem devidamente processados podem ser utilizados para atividades 
realizadas no larpp. No lixo elétrico e eletrônico podem ser encontrados muitos 
componentes eletrônicos, sensores e atuadores utilizados em robótica, reduzindo os custos 
operacionais e o impacto ambiental de suas atividades. A reinserção destes resíduos ao ciclo 
produtivo contara com o engajamento de docentes, técnicos, discentes e a colaboração da 
população em geral do município de ponta porá, incentivando e promovendo a 
conscientização e a responsabilidade ambiental. Justificativa: a atuação do larpp no processo 
de destinação do reee pode viabilizar a reintegração de parte dos equipamentos e seus 
componentes ao ciclo produtivo. Além de permear a obtenção de informações que 
contribuam para a formação de uma consciência ecológica por parte dos envolvidos no 
processo, bem como oferecimento de uma situação real para a colocação em prática do 
conhecimento teórico. Objetivo geral: oferecer à comunidade acadêmica da ufms, câmpus 
de ponta porã, uma opção para o descarte adequado do e-lixo reintegrando-o ao ciclo 
produtivo, quando possível, através da reciclagem. Objetivos específicos: realizar a triagem 
dos componentes que ainda funcionam, classificar os materiais recebidos, contribuir para a 
diminuição da poluição ambiental, propor alternativas de descarte correto de eee, viabilizar 
a reutilização de peças, auxiliar na inclusão digital, buscar parcerias com empresas privadas e 
prefeitura municipal. Metodologia a ser utilizada: estabelecimento de contato com empresas 
que realizam a reciclagem fracionada do e-lixo, determinação de um dia e local específicos 
para o recebimento do material, divulgação da ação em meios eletrônicos para comunidade 
acadêmica, recebimento do material no dia pré-determinado, triagem do material recebido, 
realização das adequações do material para reintegração ao ciclo, cadastro de pessoas e/ou 
instituições interessadas em receber o material, encaminhamento do material não passível 
de reutilização a empresas com licenciamento ambiental para a reciclagem desse tipo de 
material, entrega do material às pessoas e/ou entidades cadastradas, divulgação dos 
resultados da ação por meios eletrônicos. Conclusão: o projeto está caminhado conforme 
programado, logo mais iram ser distribuídos folders, panfletos e camisas para divulgação do 
mesmo. 
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Uso de Geotecnologias na Melhoria dos Serviços Ambientais de Paraíso 
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Resumo: 
O projeto visa realizar contribuições sociais e ambientais, com o intuito de auxiliar no 
planejamento de municípios, com informações atualizadas e disponíveis para a integração 
em Sistemas de Informação Geográfica – SIG. Esse sistema constitui como um meio técnico 
amplamente utilizado, fundamental para permitir a análise de informação urbana e rural, 
bem como para a simulação de cenários alternativos no suporte à tomada de decisão. A falta 
de planejamento no desenvolvimento de municípios ocasiona diferentes impactos nas áreas 
rurais e urbanas que poderão, na maioria das vezes, prejudicar o meio ambiente. Assim, o 
projeto visa contribuir na gestão e desenvolvimento do Município de Paraíso das Águas – MS 
e sua execução evidenciará as práticas ambientais, além de demonstrar o auxílio que a 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) pode realizar à sociedade 
com a aplicação efetiva da política ambiental. O Projeto também envolve a Prefeitura 
Municipal de Paraíso das Águas – MS e consequentemente a população local. Por se tratar 
do mais novo município de Mato Grosso do Sul, a execução do referido projeto está sendo 
imprescindível para auxiliar em sua gestão. Os resultados irão subsidiar futuros planos de 
trabalho e projetos a nível executivo no referido município, que também servirá de exemplo 
para outros municípios do Estado Mato Grosso do Sul. É imprescindível que os municípios 
sejam adotados de ações prioritárias em relação às atividades de conservação de solo e de 
água. As Áreas de Preservação Permanente (APPs) tem importância na proteção dos 
recursos hídricos, além de terem a função de garantir a preservação das matas ciliares, são 
importantes elementos naturais no controle de enchentes e erosão. A melhoria da qualidade 
das APPs implica em um aumento na qualidade e quantidade de água, pois a vegetação 
ripária influencia uma série de fatores importantes para a manutenção da estabilidade da 
bacia hidrográfica. Por isso, ocorrerá o Encontro Ambiental em Paraíso das Águas, realizado 
pela UFMT, Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e 
Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul) e Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas 
em novembro de 2014, para a conscientização da população local e dos municípios 
adjacentes, com o intuito de auxilia-los na compreensão e preservação dos recursos 
naturais. 
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2 Edição da Atenção primária a Saúde na Base de estudos do Pantanal  
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Resumo: 
Introdução: As diretrizes curriculares de 2001 preveem a aproximação dos estudantes de 
medicina com a comunidade através de iniciativas de promoção e prevenção em saúde. O 
presente projeto de extensão vai de encontro não só a essas exigências, mas também as 
demandas da sociedade por atenção primária em saúde interdisciplinar e com qualidade 
técnica. A ampliação dos conhecimentos de estudantes em cenários diversificados da 
assistência a saúde é também elemento essencial do projeto. Objetivos: proporcionar 
aprendizado ao estudante de acordo com as diretrizes curriculares dando ênfase a atenção 
básica, prestar assistência em saúde, identificar agravos mais prevalentes na comunidade e 
intervir sobre eles, realizar educação em saúde, desenvolver atividades de promoção e 
prevenção em saúde e estímulo do contato mais direto do estudante com a atenção primária 
de saúde a fim de que entendam as proporções que esta alcança. Descrição: 9 estudantes de 
medicina estão participando do projeto em 2014. Mensalmente, um grupo composto por 3 
estudantes e 1 médico visita a base de estudos do pantanal (BEP) atendendo cerca de 20 
pacientes por visita.  Todos os atendimentos enfatizam não apenas a intervenção 
medicamentosa, mas também a prevenção em saúde. Valoriza-se a multidisciplinaridade 
(atuação em parceria enfermagem, farmácia, odontologia). Os agravos mais prevalentes são 
hipertensão arterial, transtornos de humor (ansiedade/depressão), diabetes mellitus e 
parasitoses intestinais. Ações de educação em saúde enfocando esses temas foram 
desenvolvidas. Além disso, foi realizada uma mostra de filme com a população e debate a 
cerca de valores como a família, diferenças sociais e autocuidado. Baseando-se na percepção 
prévia da alta prevalência de transtornos de humor uma pesquisa está sendo desenvolvida 
pelos extensionistas intitulada “A avaliação da espiritualidade e religiosidade e sua influência 
na qualidade de vida e saúde mental da população atendida na BEP/UFMS”.  Conclusões: os 
atendimentos oferecidos na BEP visaram à melhora na qualidade de vida da população 
pantaneira, a aproximação do estudante com a população atendida e uma relação médico-
paciente humanizada e próxima. A população não só mostrou boa aderência as terapêuticas 
propostas, mas também aberta a aprender durante as ações de promoção à saúde. 
 

Palavras-chave: Saúde; prevenção; cuidados médicos. 
 

(Voltar ao Sumário) 

mailto:jrtognini@hotmail.com


 

Anais do Encontro de Extensão Universitária da UFMS - ENEX - ISSN 2359-4888 
Edição 01 (2014) - p. 190 

6 Edição Liga do Trauma e Emergência em Enfermagem  
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Resumo: 
O trauma é a causa de morte mais comum entre as idades de 1 a 44 anos, e é responsável 
por 15% de todos os óbitos no Brasil.Em contrapartida, os agravos clínicos relacionados as 
doenças cardiovasculares são a 1 causa geral de morbimortalidade  na população 
mundial.Diante deste  cenário, a atuação do profisional de saúde/enfermagem é de suma 
importância e requer conhecimento teórico-prático no desenvolvimento de habilidades para 
atuação.Sendo assim, os objetivos desse projeto saõ:Propiciar aos acadêmicos estágio de 
vivência nos serviços de atenção ao trauma, intra e pré-hospitalar com supervisão dos 
docentes da UFMS, profissionais das equipes de saúde destes serviços promovendo a 
vivência durante a formação acadêmica e integrando a universidade com outras instituições 
e a sociedade.Durante a prática os alunos tem participado dos plantões de urgências e 
emergências no SAMU e na Unidade de Pronto Atendimento /UPA Universitário da 
Secretaria de Saúde Pública do Município de Campo Grande,participando ainda de atividades 
de educação em saúde sobre prevenção e intervenções de traumas e emergências clínicas. 
Concluí-se a integração entre a Universidade e a sociedade estão presentes nesse 
projeto,pelos resultados apresentados ao longo do período e da participação compartilhada 
entre profissionais do serviço,estudantes e docentes. 
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Resumo: 
Os agentes de Combate a Endemias (ACE) são profissionais que atuam diretamente no 
combate de doenças com potenciais endêmicos promovendo a prevenção e promoção de 
saúde. No ano de 2010, os ACE foram incorporados às atividades da Atenção Básica com o 
objetivo de fortalecer as ações de vigilância em saúde. Logo esse importante profissional 
fortalece a equipe de Saúde da Família atuando em conjunto, e assim diminuindo os índices 
crescentes das epidemias no município de Campo Grande - MS. Apesar da importância 
destes trabalhadores, há uma escassez literária quanto a esses profissionais, resultando no 
desconhecimento do processo de trabalho, dos riscos e, sobretudo, do processo saúde-
doença. Este projeto orienta o processo de ensino-aprendizagem e fortalece o elo ensino-
serviço-comunidade. Desta maneira, se fez necessário investir em promoção e prevenção 
dos agravos para estes trabalhadores por meio de uma equipe multidisciplinar. Isso porque, 
os danos ocorridos aos trabalhadores são de origem multicausal. Assim, tornam-se 
perceptíveis os principais motivos relacionados ao absenteísmo, à dinâmica do processo de 
trabalho e às possíveis causas de comorbidades decorrentes do trabalho. A metodologia da 
educação em saúde esta sendo realizada por meio de orientações que visam a melhor 
qualidade de vida. Inicialmente, foram feitos acompanhamentos da rotina de trabalho para 
identificação dos principais problemas. Atualmente, essas ações estão sendo realizadas e 
abordam assuntos como: ergonomia no trabalho (com incentivo da ginástica laboral diária); 
identificação dos fatores de risco das doenças crônicas não transmissíveis, por meio de 
avaliação antropométrica e do consumo alimentar; educação nutricional; orientações sobre 
automedicação; doenças relacionadas ao trabalho e higiene ocupacional. No final do projeto, 
será entregue uma cartilha com todas as orientações realizadas nas ações. As intervenções 
estão em andamento, porém já é notável uma melhor disposição para o autocuidado por 
meio de relatos sobre a continuidade da ginástica laboral durante a jornada de trabalho. Por 
fim, o projeto aponta para a necessidade de uma intervenção que estimule a participação 
dos trabalhadores como agentes de mudança. Espera-se que outras vertentes de proteção à 
saúde sejam adquiridas como hábitos na vida destes trabalhadores, pois estes são os sujeitos 
ativos no processo saúde-doença, cabendo à equipe multidisciplinar direcioná-los para estas 
condutas. 
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Resumo: 
Os serviços de saúde no Brasil debatem-se com questões inerentes ao processo de trabalho 
nas unidades de saúde. A demanda por ações de atenção primária é maior a cada dia e a 
resposta é insuficiente. A qualidade assistencial gera grande descontentamento tanto à 
comunidade quanto à gestão dos serviços de saúde. Neste contexto, a formação constitui-se 
em um elemento inquestionável para a consolidação do SUS (Sistema único de Saúde) no 
Brasil. Uma estrutura de ensino que permita a formação de um sujeito crítico, proativo e que 
possa construir seu aprendizado com base numa relação teórico-prática, que a extensão 
possibilita de forma singular, possui um significativo potencial intervencionista. Tendo a 
enfermagem como foco de sua atenção os processos cuidativos, faz-se necessário que o 
acadêmico os vivencie, para que sua ação profissional esteja pautada na humanização, na 
técnica irrepreensível e na ciência, base do conhecimento humano. Diante do exposto, foi 
elaborado o projeto Ambulatório Escola, cuja proposta é trabalhar em três linhas de ação: 
assistencial, contemplando as práticas do cuidado, tais como: consultas de enfermagem, 
imunização, entre outras, (desenvolvida em um consultório de enfermagem na unidade ESF 
Marechal Rondon, montado para esse fim); educação permanente (práticas direcionadas a 
atualização dos profissionais da rede) e educação em saúde (ações dirigidas à comunidade 
de todo o município). O projeto tem cadastrado 40 acadêmicos e 05 professores do curso de 
enfermagem, todas as ações ocorrem sob supervisão docente e, com colaboração de toda a 
equipe da secretária municipal de saúde. Como resultados: acadêmicos realizando consultas 
de enfermagem com sistematização da assistência, participando da sala de vacina e 
realizando busca ativa a faltosos, visitas domiciliares planejadas, atividades educativas 
diárias de sala de espera. Foram realizadas duas oficinas de educação permanente: 
atualização em cateterismo vesical e de relações interpessoais, além de uma festa junina 
integrada a uma ação de educação em saúde dirigida a comunidade. Os acadêmicos atuam 
na elaboração de agenda e cronogramas, planejamento de ações, manuais de rotinas e 
protocolos assistenciais, confecção de material para educação em saúde e permanente. 
Desta forma, a Universidade cumpre seu papel social, de ensino e pesquisa, assegurando 
qualidade na formação, e consolidando-se como fomentadora da transformação social e 
cultural na região norte do estado de Mato Grosso do Sul. 
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Resumo: 
A doença de Parkinson é distúrbio crônico, degenerativo e progressivo. Os sinais clássicos 
caracterizam–se clinicamente por tremor, rigidez, lentidão de movimentos, perda expressiva 
facial, postura encurvada, marcha com passos curtos, distúrbios psíquicos e 
comprometimentos das atividades diárias; sua qualidade de vida como também de seus 
familiares é bem comprometida. Já a demência do tipo Alzheimer, apesar de também ser 
caracterizada como um distúrbio neurodegenerativo progressivo, manifesta-se pela 
deterioração da memória, da cognição e das atividades da vida diária. O sujeito acometido 
apresenta perda da habilidade para realizar tarefas físicas complexas, para identificar objetos 
ou pessoas ou para construir objetos e personalidade. Nesta perspectiva, ambas as 
condições são assistidas por meio da fisioterapia, que tem grande importância ao postergar 
o declínio físico e cognitivo característico das condições, além de ajudar a evitar 
deformidades e auxiliar na realização das atividades básicas e instrumentais da vida diária. 
Por estes motivos o objetivo da ação vinculada ao projeto de extensão é garantir não apenas 
uma maior longevidade, mas também qualidade de vida, associando inclusão social, a 
atendimento fisioterapêutico gratuito de qualidade e orientação a cuidadores e familiares. O 
projeto de ação de extensão acontece na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A 
equipe é formada por acadêmicos de fisioterapia – bolsistas, voluntários e estagiários, 
supervisionado pelo coordenador do projeto. Os pacientes são inicialmente avaliados e a 
ação ocorre duas vezes na semana, com horários distintos para os grupos, com duração de 
uma hora. As atividades elaboradas incluem alongamento, fortalecimento muscular, treino 
de marcha, dissociação de cinturas, treino de equilíbrio, exercícios para memória, estímulos 
visuais e auditivos, cinesioterapia respiratória, treino de coordenação e propriocepção 
associadas a atividades lúdicas. Quando em necessidade de atenção individual, o idoso é 
acompanhado por um discente que realiza atividades pertinentes às necessidades do 
mesmo. Ao final de cada intervenção a equipe e o coordenador da ação se reúnem para 
discutir sobre as atividades do dia, observando pontos positivos e negativos. Os resultados 
da ação são satisfatórios, pois os pacientes retornam a cada intervenção, na qual seus 
familiares e os pacientes relatam a diminuição de quedas, depressão, aumento da confiança, 
volta do convívio social. 
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Resumo: 
O presente projeto tem o propósito de contribuir para a prevenção ao uso de drogas entre 
jovens e adolescentes. O uso de drogas acompanha a própria história da humanidade. 
Frequentemente vemos nos noticiários sobre a criminalidade e acidentes de trânsito 
associadas ao uso de drogas e álcool.  A  problemática é abordada do ponto de vista 
biopsicossocial, orientando com palestras, dinâmicas e exposição de peças anatômicas que 
fazem parte do museu de Anatomia Humana da UFMS. O uso de drogas acompanha a 
própria história da humanidade. Frequentemente vemos nos noticiários sobre a 
criminalidade e acidentes de trânsito associadas ao uso de drogas e álcool. Desde 2012, ano 
em que o projeto foi iniciado, dialogamos com cerca de 1500 alunos de ensino médio e 
fundamental, aproveitando a passagem destes para sensibilizá-los quanto ao valor do 
próprio corpo e a prevenção ao inicio do uso de drogas, já que sabidamente, algumas 
substâncias psicotrópicas causam dependência, o que tem levado muitos jovens a uma vida 
degradante. Dentre os objetivos do projeto, há um preparo de banco de dados sobre as 
drogas e suas consequências ao organismo, junto com uma página no site Facebook 
(https://www.facebook.com/efeitosdasdrogas) que contém notícias e informações voltadas 
para os visitantes do projeto e pra sociedade como um todo. Durante a visita dos alunos das 
escolas, acadêmicos e professores da UFMS ministram palestras, realizando dinâmicas em 
grupo com o intuito de informar  sobre todos os tipos de drogas e seus efeitos no organismo, 
contextualizando e prestando atenção em fatores sociais envolvidos no uso e prevenção. Até 
então, o projeto já foi apresentado, em média, para 20 escolas, incluindo algumas oriundas 
do interior do estado, atendendo alunos do ensino fundamental e médio, além de 
professores, técnicos administrativos e acadêmicos da UFMS. O projeto conta com boa 
avaliação perante os professores e coordenadores responsáveis por trazer seus alunos até o 
local de apresentação, despertando os interesses destes em marcar novas visitas com outras 
turmas de alunos, ressaltando o valor e importância da ação para a sociedade. 
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Resumo: 
O presente projeto desenvolve-se instrumentalizado nos princípios e diretrizes do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e integrado com outros cursos,a saber: farmácia, odontologia e 
medicina. Suas ações, coletivas e individuais são voltadas para a promoção a saúde e 
prevenção de doenças. Trabalha na perspectiva da justiça social, oportunizando aos 
discentes envolvidos o preconizado pelas diretrizes curriculares nacionais. Tem como 
objetivos: integrar o estudante a prática em um contexto de atenção primária em 
comunidade ribeirinha; intervir nos problemas e demandas sociais e de saúde da 
comunidade; realizar ações de educação em saúde; investigar as características 
sociodemográficas e epidemiológicas para melhorar o nível de saúde local. As atividades 
desenvolvidas no ano de 2014 são referentes a atuação do enfermeiro e equipe 
multidisciplinar na atenção primária, a saber: consulta de enfermagem, atividades de 
educação em saúde, busca ativa, visitas domiciliares e o desenvolvimento da pesquisa 
aprovada pelo CEP/UFMS e vinculada ao Curso de Graduação em Enfermagem, intitulada: 
Práticas de cuidados à saúde adotadas por famílias residentes da Comunidade Passo do 
Lontra. Os módulos presenciais realizados proporcionaram: oitenta  consultas de 
enfermagem, dez visitas domiciliares com busca ativa referente a doenças de pele e 
orientações de prevenção e promoção a saúde em domicílio e seis atividades temáticas de 
ações de educação em saúde em parceria com profissionais das Secretarias de Assistência 
Social e Saúde de Corumbá. A pesquisa supracitada referente a o trabalho de conclusão de 
curso, em fase de análise de dados, traz como resultado principal as vulnerabilidades da 
comunidade e adoção de práticas a saúde fragilizadas e segmentadas por diferentes 
instituições que não representam continuidade do processo de cuidar. Em relação as 
consultas de enfermagem a realização das mesmas foi baseada na metodologia da 
Sistematização da Assistência de Enfermagem e apoiada  no referencial de Wanda de Aguiar 
Horta considerando a hierarquização das necessidades humanas básicas, para elaboração 
das intervenções de cuidado. O projeto destaca-se por proporcionar a vivência em uma 
comunidade com diferentes necessidades sociais e de saúde, aproximando diferentes 
núcleos de saber de outros cursos para a resolutividade dos problemas, além de 
compartilhar saberes e soluções com a comunidade na melhoria das suas condições de vida. 
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Resumo: 
Atendimento individual à dois responsáveis por um adolescente com problemas de 
comportamento internalizante e externalizante. O projeto “Ensino de habilidades sociais 
educativas parentais positivas à pais/cuidadores de crianças e adolescentes com problemas 
de comportamento” é desenvolvido na Seção de Psicologia do Campus de Paranaíba e 
oferece atendimento individual e de grupo à pais/cuidadores de crianças e/ou adolescentes 
com problemas de comportamento externalizantes e/ou internalizantes. Inicialmente são 
realizadas avaliações que identificam os problemas de comportamentos apresentados pelos 
filhos via o instrumento ChildBehaviorChecklis (CBLC) e as habilidades sociais educativas 
parentais via o Roteiro de Entrevista de Habilidades Sociais Educativas Parentais (RE-HSE-P). 
Em seguida são realizadas aproximadamente 14 sessões psicoterapêuticas individuais ou em 
grupo com o objetivo de desenvolver habilidades educativas parentais positivas e diminuir a 
ocorrência de práticas educativas negativas. Ao final do atendimento uma nova avaliação é 
realizada, com os mesmos instrumentos. Os resultados a seguir referem-se a dois 
atendimentos individuais realizados durante os anos de 2013 e 2014 por estagiários do 
projeto. As participantes P1 e P2 são, respectivamente, avó e mãe do adolescente D. que 
apresentava problemas de comportamento internalizantes e externalizantes classificados 
como “Clínicos” pelo CBCL tanto do ponto de vista de P1 quanto de P2. Observou-se, como 
principais resultados, o desenvolvimento de habilidades educativas parentais e a diminuição 
das práticas negativas, tanto em frequencia quanto em qualidade nas interações de P1 com 
D. Tais mudanças não puderam ser observadas em relação ao comportamento de P2. Apesar 
disto, constatou-se diminuição dos problemas dos comportamentos internalizantes e 
externalizantes de D. evidenciados tanto pelo CBCL quanto pelo RE-HSE-P do ponto de vista 
da avó e da mãe do adolescente. Tais resultados corroboram a literatura quanto à relação 
entre ampliação de práticas educativas positivas e diminuição de práticas negativas com a 
diminuição de problemas de comportamentos de crianças e adolescentes. Além disto, 
demonstra que tais resultados podem ser alcançados quando apenas um dos responsáveis 
altera as características de interação com a criança e/ou adolescente aos seus cuidados. 
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Resumo: 
O exercício contínuo de artes marciais integra situações variadas de contato físico e 
exigências técnicas específicas de agilidade, velocidade, coordenação motora, potência e, 
sobretudo, força física na execução de golpes, tornando-as modalidades desportivas 
altamente competitivas. Como em qualquer outra modalidade de competição, essas 
demandas podem representar fatores de risco para a ocorrência de desequilíbrios físicos e 
biomecânicos variados, como retrações musculares, desalinhamentos posturais e lesões 
músculo-esqueléticas (LME) em praticantes de Jiu-Jitsu. O presente trabalho tem por 
objetivo analisar as principais lesões musculoesqueléticas e sua associação com fatores de 
causa intrínseca e extrínseca em praticantes de Jiu-Jitsu. Para tanto, a coleta de dados tem 
sido realizada entre duas a três vezes por semana nas dependências do Laboratório 
Multiusuário de Fisioterapia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e por meio de 
visitas a academias na cidade de Campo Grande/MS. Os atletas são inicialmente 
entrevistados para obtenção de informações pessoais, categoria, dominância lateral e 
histórico de prevalência de LME. A seguir, é realizada análise antropométrica e avaliação 
físico-motora específica para postura, flexibilidade e força muscular, além de mobilidade 
articular. Com base nos registros, já foram realizadas em média de 100 avaliações de atletas 
residentes em Campo Grande, dentre variadas faixas etárias, categorias e academias. Como 
resultado da experiência tem-se observado um maior interesse de desportistas, treinadores 
e de responsáveis pela promoção, proteção e manutenção de saúde de atletas e praticantes 
de atividade física desportiva. Por outro lado, constata-se uma importante integração 
teórico-prática advinda de diversos conteúdos de graduação, procedentes de diferentes 
disciplinas. Os alunos tem se tornado mais motivados com a vivência prática, pois colocam 
em prática diferentes assuntos assimilados em sala de aula, melhorando e qualificando a 
formação acadêmica. De fato, a identificação de potenciais fatores de risco, incluindo-se 
distúrbios de flexibilidade e postura corporal, bem como o conhecimento nosográfico de 
LME típicas do Jiu-Jitsu, poderão auxiliar profissionais da área de saúde no processo de 
prevenção, diagnóstico e intervenção clínica dessas intercorrências. 
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Resumo: 
O Projeto Futsal é Federal tem por objetivo proporcionar a jovens entre 7 e 12 anos a 
oportunidade de vivenciar a prática do esporte Futsal, através de aperfeiçoamento/ 
treinamentos semanais onde são trabalhadas as habilidades físicas, elementos táticos e 
técnicos deste esporte, além de aspectos como interação social, respeito e criatividade, bem 
como a saúde, para proporcionar aos participantes experiências e conhecimentos que 
utilizarão não somente durante o projeto, mas contribuindo também para seu 
desenvolvimento em ambiente familiar, social  e escolar. O público participante do projeto 
variou muito desde o seu início, onde havia a participação com predominância de filhos de 
funcionários da própria UFMS, passando a receber jovens que moram no entorno da 
instituição e que tomaram conhecimento do projeto através de ações externas de 
divulgação, passando então a receber jovens de várias regiões de Campo Grande-MS, pois os 
próprios alunos acabavam divulgando entre amigos e colegas, que ao se interessarem nos 
procuravam e eram prontamente aceitos como participantes do projeto. A ideia do projeto é 
utilizar a popularidade do Futsal para possibilitar o acesso de jovens da comunidade externa 
à UFMS a elementos deste esporte dos quais não usufruem normalmente, como quadras ou 
materiais oficiais, conhecimentos táticos e técnicos, jogos e competições formalmente 
organizadas, dentre outros vários aspectos que o projeto proporciona, além do fundamento 
básico de levar mais uma oportunidade de prática esportiva que contribua para um 
crescimento mais saudável. Enfim, considero o projeto benéfico a todos os envolvidos, pois, 
nestes 2 anos nos quais participo do projeto, foram inúmeras as experiências que vivenciei e 
julgo terem contribuído para o desenvolvimento dos jovens participantes, conjuntamente 
com o crescimento pessoal e profissional da equipe que organiza o projeto, bem como da 
UFMS. Particularmente posso citar o grande aprendizado que tive para a minha formação 
como professor de Educação Física, ao trabalhar com o esporte, e assim aprender a 
planejar/desenvolver as aulas e contornar dificuldades que o caráter heterogêneo do grupo 
de participantes proporciona. Quanto aos alunos, sob meu ponto de vista foram notórios 
contribuições para habilidades físicas/técnicas e a personalidade dos alunos que estiveram 
conosco ao longo do desenvolvimento do projeto. E quanto à UFMS, esta tem uma maior 
divulgação para seu nome e integração com a comunidade externa. 
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Resumo: 
Alterações nos meios de transporte, comunicações, locais de trabalho e tecnologias de 
entretenimento doméstico estão relacionadas com demanda reduzida de atividade física 
para o ser humano. Assim, há crescente interesse em identificar os riscos à saúde associados 
com comportamentos sedentários. O objetivo desta ação foi implantar programa de hábitos 
saudáveis, constituído por exercício físico e atividades instrucionais de educação em saúde, e 
analisar sua influência sobre indicadores de qualidade de vida e funcionalidade de 
trabalhadores sedentários. Foram recrutados funcionários do SEBRAE/MS em Campo Grande 
(4 homens e 23 mulheres;  idade de 31±12 anos). Todos apresentaram comportamento 
sedentário relacionado ao trabalho (permanência na posição sentada > 6 h/dia). Foram 
coletados dados demográficos, antropométricos, de aptidão física, prática de atividade física 
e comportamento sedentário. Além disso, foi aplicado Questionário Nórdico de Sintomas 
Osteomusculares e questionário de qualidade de vida (SF-36). O programa de exercício foi 
constituído por duas sessões semanais, realizadas nas dependências do SEBRAE, sendo cada 
sessão (50 a 60 min) composta por aquecimento (caminhada); circuito de exercícios 
resistidos alternados com aeróbicos; alongamentos. Após quatro meses, os participantes 
foram reavaliados. Os alunos elaboraram folder com dicas para manter hábitos saudáveis e 
questionário de satisfação, os quais ainda serão aplicados ao público alvo. Inicialmente, 
foram avaliados 27 sujeitos, dos quais 77,8% apresentaram distúrbios musculoesqueléticos. 
As queixas mais frequentes foram na região de pescoço, ombros ou parte superior das costas 
(27,3%). Com relação ao comportamento sedentário, 63% dos indivíduos relataram 
permanecer mais que três quartos do tempo sentados no período em que estão acordados 
na maioria dos dias da semana. Apenas 22,2 % praticavam atividade física há mais de três 
meses por, pelo menos, 150 min/ semana. Quanto aos hábitos alimentares, 81,4% 
apresentaram consumo frequente de carne vermelha e 67% de doce; porém, nenhum 
indivíduo apresentou consumo frequente de peixe. Os indivíduos que concluíram o 
protocolo de exercício foram submetidos à reavaliação. O projeto proporcionou aos alunos 
oportunidade de aplicar conceitos aprendidos durante a graduação, atuar em equipe e ter 
contato com práticas de pesquisa. 
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INFEC-AÇÕES - ações de prevenção e cuidados da Liga Acadêmica de 
Infectologia -LAI 2014  
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Resumo: 
As doenças infecciosas estão entre os principais problemas da saúde pública brasileira. O 
controle dessas doenças é um grande desafio a ser enfrentado pela sociedade civil, gestores 
e universidades. Com o objetivo de promover a saúde de diferentes comunidades, 
articulando extensão, pesquisa e ensino, foram previstas ações de prevenção, promoção e 
atenção em doenças infecciosas com os usuários do hospital-dia Profª Esterina Corsini, de 
bairros com elevados índices de violência e de descendentes de japoneses. Estas atividades 
vêm sendo executadas pela Liga Acadêmica de Infectologia desde 2008, com excelentes 
resultados. As atividades incluem: acolhimento e atendimento multiprofissional ao usuário 
do Hospital-Dia, realização de campanhas de diagnóstico e prevenção de doenças nas 
comunidades, organização de eventos comemorativos e científicos e participação em 
projetos de pesquisa em doenças infecciosas e parasitárias. As atividades relacionadas a este 
projeto tiveram inicio com o processo de seleção dos acadêmicos ligantes. Foi realizado um 
curso introdutório ministrado por doutores infectologistas com temas prevalentes na 
comunidade. Os acadêmicos selecionados por meio de prova teórica iniciaram as atividades 
propostas em maio/2014. No âmbito da extensão, o acolhimento aos usuários do Hospital-
Dia Profª foi aprimorado com a criação de um ambulatório próprio para o atendimento pelos 
ligantes no período vespertino das sextas-feiras. Atividades como atendimento ambulatorial 
e em enfermaria pelos acadêmicos nos demais dias da semana foram mantidas. Também 
promovemos uma campanha de vacinação contra influenza destinada à população externa 
não contemplada na campanha do estado (como acadêmicos da saúde). Nesta ação, dados 
foram coletados e estão sendo destinados à prática de pesquisa. Na abrangência do ensino, 
estão sendo realizadas discussões de casos clínicos e aulas teóricas com exercícios de fixação 
para a comunidade acadêmica. Além disso, são feitas publicações na página 
www.facebook.com/laiufms abertas ao público em geral. Novas atividades estão em 
andamento como: II Simpósio de Antimicrobianos e Dia da Saúde na Sociedade Nipo-MS, 
entre outras. Alcançamos por meio das atividades maior atenção à comunidade no âmbito 
de prevenção e assistência, aumentando nossa capacidade de atendimento ambulatorial e o 
contato com os pacientes, prevenção de influenza durante a campanha nacional de 
vacinação e de informações em doenças infecto-contagiosas à sociedade. 
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Liga Acadêmica de Doenças Endócrinas e Metabólicas  
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Resumo: 
A Liga de Doenças Endócrinas e Metabólicas - LADEM foi criada para fornecer atendimento 
ao paciente endocrinológico, incentivar a pesquisa aos alunos da graduação e extrapolar os 
limites da universidade ao levar orientações à comunidade. Seu enfoque abrange um vasto 
campo da endocrinologia, o diabetes mellitus (DM) e as doenças da tiroide. É estimado que o 
Brasil atinja uma prevalência de 11,3% de DM em 2030, de acordo com o Caderno de 
Atenção Básica nº 36 (2013). Além disso, o DM é uma das principais causas de amputação, 
cegueira e doença renal terminal em todo o mundo. Outra parte abordada são as doenças da 
tiroide. Sua importância reside tanto na sua disfunção, já que 10% dos brasileiros sofrem de 
hipotireoidismo, como nos nódulos tiroidianos cuja prevalência pode chegar a 67% em 
exames de ultrassom. Destaque deve ser dado para a possibilidade de câncer. Segundo o 
INCA, são estimados 9.200 novos casos de câncer de tiroide para 2014. A grande maioria dos 
pacientes é assintomática, por isso a necessidade de informar. O objetivo da LADEM é 
fomentar a inserção do aluno na comunidade e tentar colaborar políticas públicas com ações 
que visem à prevenção, promoção e diagnóstico destes distúrbios. Além de aprofundar os 
conhecimentos teórico-práticos na endocrinologia e introdução a pesquisa. Para a 
concretização do projeto, foi ministrado o curso introdutório para alunos e criado o 
ambulatório para atendimento ao paciente endocrinológico previamente selecionado. De 
março a setembro foram realizados 48 atendimentos. Atividades teóricas para melhor 
atendimento ao paciente são semanais. Ações de extensão já estão programadas para 
outubro e novembro (escola estadual, unidade básica de saúde e praça pública); todas são 
elaboradas pelos alunos sob supervisão dos docentes participantes. Em fevereiro de 2015 
será realizado o I Simpósio de Endocrinologia do Mato Grosso do Sul, onde será 
oportunidade de expandir o ensino das doenças endocrinológicas a outros alunos e 
profissionais interessados. Através dos resultados parciais deste projeto, vimos a 
importância do mesmo para a atenção primária da população da nossa cidade. Ao fornecer 
atendimento a quem necessita e ao levar informação a comunidade, pode-se fazer o 
diagnóstico precoce e reduzir a morbi-mortalidade dessas doenças. Além disso o suporte 
acadêmico que é dado tanto no aprendizado como nas pesquisas, mostra sua forte ligação 
entre ensino, pesquisa e extensão. 
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Liga Acadêmica de Neurologia da UFMS LAN 2014  
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Resumo: 
A liga acadêmica de neurologia foi criada em 2013 com incentivo acadêmico e dos docentes 
da neurologia da UFMS. Trata-se de um projeto de extensão que tem como objetivo integrar 
o ensino teórico da neurologia visto na grade curricular com a prática de atendimento dos 
pacientes internados devido à doenças do sistema nervoso no hospital universitário. Isso 
através de visitas aos doentes em grupos de alunos (do terceiro ao quinto ano de medicina)e 
realização de anamnese, exame físico e acompanhamento de exames laboratoriais , 
tratamento e realização de prontuários paralelos,reforçando o conhecimento em 
neuroanatomia, semiologia neurológica e neurologia clínica, além de estreitar a relação do 
aluno com o paciente, ponto fundamental na busca por uma medicina mais humanizada. A 
visita aos postos de saúde com apresentação de palestras e distribuição de folders 
educativos visa criar um debate e esclarecer dúvidas da população, ensinando os principais 
sinais de alerta das afecções neurológicas mais prevalentes. Por fim, a pesquisa com o tema 
AVE visa saber o conhecimento da comunidade sobre o assunto,como os sinais 
premonitórios,fatores de risco e qual atitude tomar ao identificar um acidente vascular 
encefálico em você mesmo ou em outra pessoa.Na parte de ensino ainda temos aulas 
teóricas e discussão de casos clínicos ministrados pelos docentes e discentes que compõem a 
liga ,além de doutores convidados.Outro objetivo é a realização de um simpósio de 
neurologia juntamente com a liga de psiquiatria.Nosso resultados parciais são desde o início 
da atividade o cumprimento da carga horária dos ligantes de 20h nas visitas e evoluções 
pacientes internados pela neurologia no HU com a realização de discussões sobre as 
patologias ,apresentação de aulas e casos clínicos ,já fizemos ações comunitárias ,por 
exemplo a apresentação do tema AVE para a reunião mensal de idosos na UBSF jardim 
Batistão por meio de palestra e conversa com linguagem simples e muitas figuras para 
facilitar o entendimento,além da entrega de folders educativos sobre a temática.Nossa 
pesquisa já está em fase de aprovação pelo comitê de ética e estamos aguardando isso para 
iniciar os questionários em unidades de saúde.O simpósio com a liga de psiquiatria já 
começou a ser organizado e será feito em novembro. 
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Liga Acadêmica do Trauma e Emergência Médica 2014  
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Resumo: 
O trauma tornou-se um problema de saúde pública e atualmente, segundo o DATASUS, 
ocorrem cerca de 150.000 óbitos a cada 18 meses só no Brasil, sendo a segunda causa de 
morte em geral no país, entre 1 e 44 anos de idade, superando doenças do coração e câncer. 
Além de sua alta mortalidade, deixa grande número de pessoas incapacitadas, na maioria 
adultos jovens. É de consenso mundial, segundo o manual do PHTLS - bibliografia de 
referência no atendimento pré-hospitalar aos pacientes politraumatizados, que os 
procedimentos realizados nos primeiros minutos, denominados 'minutos de ouro' nesta 
referência como 'tempo crucial entre a ocorrência do trauma e o tratamento definitivo', são 
determinantes fundamentais no prognóstico das vítimas. Além disso, somente o 
treinamento adequado e o estudo contínuo podem capacitar estudantes da área da saúde 
para atuar nessas situações inesperadas, fazendo a diferença entre a vida e a morte. É neste 
contexto que a Liga Acadêmica de Trauma e Emergência Médica (LATEM) visa trabalhar. A 
LATEM é uma entidade acadêmica formada por estudantes do curso de Medicina do quinto 
ao décimo segundo período, cujo objetivo é o aprimoramento do conhecimento em 
Medicina de Emergência através do ensino, pesquisa e extensão. No ensino, pelas aulas que 
lhes são ministradas, com enfoque no tema e vivência prática com plantões no SAMU e UPA 
Cel. Antonino; na pesquisa, através de coleta de dados epidemiológicos dos contextos 
médico e social da realidade encontrada nos estágios; e por fim, na extensão, através de 
atividades voltadas à comunidade, como, a 'Intervenção pela Vida' - na qual folhetos 
educativos são distribuídos aos motoristas nas grandes avenidas de Campo Grande, que 
conta com o apoio de órgãos como Agetran, Detran, SAMU, BPTran e GGIT; e também o 
'Simpósio de Atenção Integrada ao Trauma', que visa aprofundar o conhecimento em 
emergência médica dos estudantes e profissionais envolvidos no atendimento das vítimas de 
trauma. A comunidade, ao ser conscientizada, pode colaborar e auxiliar a equipe médica, 
além de evitar o agravamento das situações. Dessa forma, a LATEM inova e mantém-se 
como uma Liga com enfoque em temas cercados de relevância pública, tal como o trauma e 
o atendimênto às urgências, possibilitando um amplo horizonte de trabalho e a formação do 
médico como um agente transformador de sua realidade social. 
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O teatro no projeto interministerial Saúde e Prevenção nas Escolas  
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Resumo: 
O projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE) é produto da relação intersetorial (saúde e 
educação) para promoção da saúde de adolescentes da rede pública do ensino básico, com 
metodologias participativas que provocam reflexões e instigam o diálogo sobre os temas 
saúde sexual e reprodutiva, DST/Aids, raças e etnias, álcool e outras drogas, diversidade 
sexual e juventude participativa. O projeto de extensão aqui apresentado descreve o terceiro 
ano de formação do grupo municipal de teatro do SPE pela UFMS, criado para fortalecer as 
ações educativas com estratégia lúdica e capaz de alcançar um número maior de 
adolescentes. O grupo é denominado EnCena e constituído por acadêmicos de diferentes 
cursos de graduação da UFMS e de outras Instituições de Ensino Superior. Desde abril, os 
acadêmicos foram capacitados em técnicas teatrais nas manhãs de sábado (60 h), ensaiaram 
a peça "Tudo que se conta vira estória" (40 h) e estão cumprindo o agendamento de 
apresentações nas escolas públicas ou em eventos solicitados pelo Grupo de Trabalho 
Intersetorial do Programa Saúde nas Escolas (PSE). Até o momento, foram realizadas 4 
apresentações e constam 10 agendamentos semanais até dezembro de 2014, impactando 
1400 adolescentes (100 adolescentes por apresentação). Observa-se que grupo EnCena  
contribui, com atividade de arte-educação, para o aprendizado e formação/transformação 
dos adolescentes,  que assimilam as informações sobre saúde sexual, planejamento familiar, 
drogas e diversidade sexual. 
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Oficina mãos amigas  
 
Autoras: (1) Miriam Maria de Russo Godoy, (2) Silvia Beatriz Serra Baruki, Crislaine dos 
Santos Amorim de Oliveira, Ilma Pimenta da Silva Cruz, Denise Pereira da Silva, Karen Cristina 
de Oliveira Assumpção e Lucélia Veronica Ximenes da Costa. 
 
(1) Responsável pela apresentação; discente do Curso de Educação Física/CPAN. 
(2) Orientadora; docente do Câmpus do Pantanal/UFMS. E-mail: silvia.baruki@ufms.br. 

 
 

Resumo: 
O Projeto Oficina Mãos Amigas é uma ação de extensão desenvolvida pelo Grupo de Estudos 
e Pesquisas em Educação Física do Pantanal, na Instituição Filantrópica Oficina Mãos Amigas 
Santo Antônio de Pádua, cadastrada como Utilidade Pública Municipal, Lei nº 1600/1999 - 
Lei Estadual nº 2283/2001, situada no bairro Cristo Redentor, na periferia da cidade de 
Corumbá. A instituição atende crianças e adolescentes expostos a riscos sociais devido às 
precárias condições socioeconômicas. Com poucos recursos públicos para a sua 
manutenção, a instituição sobrevive, com doações de colaboradores e voluntários que 
dispõem de seu tempo ministrando aulas de reforço, após o período escolar, de segunda à 
sexta-feira; e oferecendo refeições e práticas recreativas e culturais, que acontecem aos 
sábados, pela manhã. São crianças que não tem acesso e a vivência aos conteúdos da 
Educação Física como: desporto, jogos e recreação; dança e expressão corporal. O projeto 
tem grande relevância, tanto para o público alvo como para a equipe da organização. Do 
ponto de vista acadêmico a importância do projeto, se dá pelo fato de ser um laboratório 
pedagógico, permitindo assim que os conteúdos trazidos pelos professores possam ser 
trabalhados de forma prática e também oportuniza a interação com crianças pobres, 
proporcionando a elas momentos de alegria, respeito e cidadania. O projeto objetiva 
proporcionar práticas esportivas, experiências culturais e vivências de lazer, como princípios 
de cidadania, inclusão social, promoção da saúde; e como um instrumento de socialização e 
formação do caráter. As atividades propostas são realizadas pelos acadêmicos de Educação 
Física, aos sábados, das 8h às 11h. São desenvolvidas atividades físicas recreativas e de lazer, 
ressaltando a importância do jogo coletivo e do esporte educacional e consolidar o 
conhecimento adquirido nas salas de aula. Vivenciar novos desafios é imprescindível para 
que o processo ensino-aprendizagem aconteça de forma responsável, despertando e 
sensibilizando o acadêmico do seu compromisso social. As ações desenvolvidas vêm 
contribuindo para o crescimento de crianças saudáveis e mais conscientes para o exercício 
da cidadania, fomentando a sua maior participação como agentes transformadores da 
sociedade e da comunidade local; e complementa o conteúdo das salas de aulas nos 
aspectos sociais e éticos formando profissionais e cidadãos para a vida toda. 
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Resumo: 
A promoção da saúde é uma política implementada pelo Ministério da Saúde que visa a 
mudança no estilo de vida de modo a melhorar indicadores de saúde. Nesse sentido a 
promoção da saúde materna tem relevância na reversão da mortalidade materna e infantil, 
especialmente as relacionadas com causas preveníveis e possíveis de intervenção através do 
pré-natal, parto, nascimento e puericultura. Tomando a relevância da temática e na intenção 
de contribuir com a organização dos serviços de saúde é que o projeto de extensão 
intitulado Promoção da Saúde Materna, subprojeto Educação em Saúde materna, e tem 
como objetivo Promover a saúde materna e infantil, por meio da educação em saúde. A 
metodologia consiste no desenvolvimento de ações educativas, utilizando-se de técnicas 
como dinâmicas, roda de conversa, tempestade de ideias e aulas dialogadas com auxilio de 
datashow. Participam mulheres grávidas e profissionais de três equipes da Estratégia Saúde 
da Família de Três Lagoas/MS. Entre os assuntos tratados ressaltam-se os seguintes temas: 
importância do cuidado pré-natal; amamentação; cuidados com o recém-nascido; atividade 
sexual; preparo para o parto e orientações e incentivo para o parto normal, entre outros. Os 
resultados parciais permitem constatar que participaram 31 gestantes em todos os 
trimestres de gravidez e 08 Agentes Comunitários de Saúde. As atividades educativas 
propiciaram a troca de experiência entre as participantes, sendo que mitos e crenças foram 
discutidos, como a sexualidade, onde foi relatado o medo da atividade sexual machucar o 
bebê e o uso de moedas no cuidado com o coto umbilical dos recém-nascidos para evitar 
aumento na cicatriz, bem como o uso de faixas e óleo de copaíba como curativo umbilical. As 
rodas de conversas e o uso de imagens foram importantes para esclarecer dúvidas, mitos, 
medos e fantasias alimentadas pelo senso comum, de modo que as gestantes puderam 
apreender novos conhecimentos baseados em princípios científicos. Considerando os 
resultados parciais, acreditamos que as orientações realizadas durante as ações educativas 
contribuem com a desmistificação de crenças, medos, que envolvem o período pré-natal, de 
modo que a atenção à saúde da gestante seja aprimorada na intenção de colaborar na 
autonomia e no autocuidado das gestantes. 
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Vet Ensina - saúde pública veterinária para proprietários e produtores  
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Resumo: 
Com o objetivo de conscientizar proprietários e produtores rurais sobre doenças infecciosas, 
zoonoses e cuidados com animais foi criado o projeto VetEnsina que visa o acesso 
permanente a informações técnicas em atendimentos internos e externos à UFMS. O projeto 
conta com a participação ativa de discentes e docentes de Medicina Veterinária em ações 
conjuntas com fiscais da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO), 
levando conhecimentos adquiridos em sala de aula para a realidade local, através da vivência 
da educação sanitária – ferramenta essencial para prevenção de doenças. O material 
educativo utilizado foi produzido por alunos das disciplinas de Doenças Infecciosas II e 
Zoonoses e Saúde Pública abordando temas como: Raiva, Leptospirose, Brucelose, 
Toxoplasmose, Influenza equina, entre outros e encontra-se disponível durante o 
atendimento do Hospital Veterinário, podendo ser usado por profissionais e alunos para 
informar proprietários durante aulas práticas. Este projeto está vinculado a dois projetos de 
pesquisa: “Diagnóstico de leptospirose e mastite e vacinação contra febre aftosa em bovinos 
nas propriedades de periferia de Campo Grande-MS associado à educação sanitária” e 
“Soroprevalência de influenza equina e aspectos epidemiológicos da influenza, 
papilomavírus e rotavrus em equídeos de Mato Grosso do Sul, Brasil”, sendo o primeiro 
realizado em parceria com a IAGRO e coordenado pela Médica Veterinária Rita de Cássia da 
Silva Paes, o segundo, coordenado pela Professora Juliana Arena Galhardo da FAMEZ/UFMS 
e ambos visam a participação discente no deslocamento às propriedades, aplicação de 
questionários epidemiológicos, coleta de materiais biológicos e entrega de material 
educativo. Até o presente momento, estima-se que 1000 proprietários de animais de 
companhia já tiveram acesso aos folders disponíveis no HV/UFMS, pelo projeto 
“Soroprevalência de influenza equina...” dezessete propriedades rurais foram visitadas e 
pelo projeto “Diagnóstico de leptospirose e mastite...” cento e nove propriedades, sendo 
distribuídos materiais impressos em todas estas, de acordo com a ênfase da ação, 
atendendo às necessidades locais. Assim sendo, o VetEnsina tem atingido um número 
significante de pessoas, obtendo boa aceitação do público-alvo, estreitando a relação 
veterinário–proprietário, consolidando a saúde pública veterinária e transmitindo 
conhecimentos adquiridos na universidade para a sociedade, principal missão da Extensão 
Universitária. 
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Acompanhamento da Gestão e da Produção na COOREPA - Cooperativa 
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Resumo: 
O projeto tem como objetivo atender as demandas da COOREPA – Cooperativa Recicla 
Paranaíba em relação ao acompanhamento da gestão e da produção, visando o seu 
desenvolvimento e a autogestão do empreendimento. Empreendimentos econômicos 
solidários, por essência, devem obter capacidade de autogestão solidificada. O projeto se 
concentrou na realização de ações para qualificar os cooperados em relação aos 
procedimentos administrativos, capacitando-os para autogestão por meio do 
empoderamento dos envolvidos e da profissionalização da COOREPA. O processo de 
acompanhamento das atividades da cooperativa foi realizado periodicamente, neste sentido, 
eram feitas visitas e acompanhamento das demandas regularmente, ao ponto de os 
cooperados passarem a solicitar suporte e instruções da universidade somente quando 
necessário. A capacitação e o empoderamento dos cooperados em relação aos 
procedimentos administrativos, a visão de negócios e o espírito empreendedor foram 
realizadas sucessivamente por meio da capacitação em processo, em que os cooperados 
receberam treinamentos técnicos em relação aos procedimentos utilizados nos processos 
administrativos, instruções sobre práticas importantes, tais como editais, atas e assembleias, 
além de receberem o fomento à própria compreensão da cooperativa como um negócio. A 
promoção da transparência nas decisões do conselho administrativo e nos relatórios gerados 
para todos os cooperados foi uma das questões mais incentivadas pela equipe extensionista. 
Durante um mês, os extensionistas realizaram um trabalho de pesquisa-ação intenso 
objetivando analisar e compreender a realidade, os problemas e os gargalos do processo 
produtivo, abrangendo desde a equipe responsável pela coleta seletiva à de processamento 
e pesagem de fardos. Com análises aprofundadas foram feitas interferências para a melhoria 
e o aumento da produção que, por sua vez, resultaram em avanços consideráveis no 
processo de produção, tais como alteração adequada do layout produtivo, separação correta 
dos resíduos sólidos recicláveis, redução do retrabalho e processamento ágil dos fardos; 
neste mês a cooperativa alcançou volume recorde de materiais processados e 
comercializados. É, portanto, possível visualizar o empoderamento dos cooperados e a 
profissionalização da COOREPA, ressaltando que os avanços, resultados positivos e 
crescimento da cooperativa terminantemente não seriam possíveis sem essa ponte 
constituída por meio das atividades de extensão universitária. 
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Resumo: 
O cadastro urbano é caracterizado pela descrição geométrica das parcelas, possibilitando 
descrever as propriedades, seu valor e suas benfeitorias, sendo estas informações 
importantes para o planejamento urbano. Para se planejar há a necessidade de traçar metas 
e levantar informações a respeito do que se desejar atingir, no caso do planejamento 
urbano, o cadastro se torna uma ferramenta que ajudará a trilhar o caminho das ações 
futuras e alcançar os objetivos esperados. Nesse sentido, o objetivo da presente proposta foi 
realizar treinamento técnico de profissionais e acadêmicos, visando montar e/ou atualizar 
cadastro urbano digital. Para tanto foram desenvolvidas as seguintes atividades: abordagem 
teórica referente ao tema, contemplando a definição de cadastro urbano, cartografia e SIG; 
Levantamento em campo de informações cadastrais de quadras da cidade de 
Aquidauana/MS; Inserção das informações coletadas em campo no Software AutoCad 2007, 
considerando as normas para cadastro urbano, bem como, elementos cartográficos, como 
escala, norte, legenda e coordenadas geográficas.  Os resultados obtidos foram informações 
de quadras da cidade de Aquidauana/MS em ambiente AutoCad 2007, contendo 
informações das quadras, das parcelas, das edificações, bem como, a capacitação de 
profissionais e acadêmicos, demonstrada  a partir da conclusão da atividade final, sendo 
esta, o desenho de uma quadra sem auxílio da equipe que desenvolveu a atividade de 
extensão. Dessa forma, os participantes finalizaram o curso aptos a montar e/ou atualizar 
banco de dados em software AutoCad 2007, bem como, a interação entre acadêmicos e 
profissionais externos à UFMS, proporcionou valiosas trocas de experiências aos 
participantes. 
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Resumo: 
1. A Escola Regional de Informática (ERI) trata-se de um evento tradicional fomentado pela 
Sociedade Brasileira de Computação (SBC) com o objetivo de disseminar temas atuais e 
relevantes ligados à Computação. A cada ano, ERIs ocorrem nas diferentes regiões do país. 
Esses eventos englobam cursos e palestras e têm contado com uma crescente participação 
de estudantes, pesquisadores e profissionais ligados à área de Tecnologia da Informação. Em 
2010 surgiu a ERI Mato Grosso do Sul (MS), sendo sua primeira edição em Campo Grande. 
Nos anos de 2011 e 2014 o evento foi realizado na cidade de Ponta Porã, na Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) campus de Ponta Porã. A ERI-MS é aberta ao público, 
fortalecendo seu caráter de extensão, onde a população local das cidades onde ocorre as 
edições do evento podem adquirir conhecimentos por meio de palestras e minicursos. 2. O 
objetivo da ERI é possibilitar aos participantes um contato com assuntos importantes na área 
de pesquisa em computação e sistemas de informação que estejam em evidência no país e 
no exterior. Além disso, ser um fórum em que pesquisadores, estudantes, profissionais e 
população em geral de toda a região possam estabelecer contatos e trocar experiências 
relacionadas à computação. 3. Na ERI MS 2014, realizada em Ponta Porã, houve mais de 250 
participantes, sendo esses moradores da região local, de outros campus da UFMS e IFMS 
(Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), universitários da UFGD (Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul, da UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso) além de estudantes do 
país vizinho (Pedro Juan Caballero- PY) da Universidade Columbia e três universitários da 
Universidade Una de Asunción- PY. Durante a ERI MS deste ano houve submissão de 
trabalhos, e os autores dos artigos aceitos apresentaram seus trabalhos na forma de 
banners. Os temas abordados na ERI MS 2014 em palestras e mini cursos foram: 
desenvolvimento de jogos, processamento de imagens, grafos, dispositivos móveis, robótica 
e Arduino. O grupo de bolsistas do campus deram total apoio na organização. 4. A ERI MS 
2014 permitiu a projeção de trabalhos e projetos desenvolvidos na UFMS campus de Ponta 
Porã, pois muitos visitantes, aproveitaram o evento para conhecer os trabalhos da 
Universidade. A apresentação de trabalhos, permitiu a troca de experiências entre os 
estudantes, além da interação com os estudantes de outros campus. 
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Resumo: 
A ideia central desta ação é levar os acadêmicos e o conhecimento adquirido para a 
realidade empreendedora local. Procura-se a aproximação da teoria discutida em sala de 
aula no curso de Administração com casos reais. Em síntese o projeto propõe o 
envolvimento dos acadêmicos com a realidade da gestão empreendedora na região de 
Paranaíba-MS. Sendo assim, o principal objetivo da ação é oferecer ao empreendedor o 
conhecimento teórico sobre a gestão de micro e pequenos empreendimentos na solução de 
um problema real. Concomitantemente o desenvolvimento do projeto oferece aos 
acadêmicos a oportunidade de conhecer a prática empreendedora. A proposta abrange: a) 
Contato da equipe extensionista, dividida em grupos, com os empreendedores; b) 
Comunicação dos empreendedores (por meio de palestras) sobre o início dos negócios, a 
gestão atual do empreendimento e a apresentação de um problema; c) Proposição, por 
parte dos alunos, para uma melhor gestão do empreendimento como a solução do problema 
apresentado. Em suma, os empreendedores expõem sobre os seus respectivos 
empreendimentos e problemas de gestão, e em seguida os acadêmicos apresentam soluções 
aos empreendedores. As atividades de extensão estão em andamento. Na prática foram 
confirmados seis empreendedores que se dispuseram a participar das atividades. Os grupos 
já organizaram as palestras. No momento metade dos grupos está levantando o problema do 
empreendimento e outra metade está propondo a solução para: 1) Recrutamento e seleção 
de voluntários para uma ONG; 2) Plano de treinamento para melhoria no atendimento e na 
fidelização de clientes; 3) Elaboração de um programa de compensação ambiental, uma vez 
que a empresa polui o ar, com plantio de árvores. A relação entre os acadêmicos e os 
empreendedores tem sido muito profícua, é perceptível a troca de conhecimentos empíricos 
de mercado e de conhecimentos científicos que tem contribuído muito para o 
desenvolvimento de ambos. Espera-se que este projeto fomente nos acadêmicos o 
empreendedorismo, entretanto, acima de tudo, que os empreendedores se apoderem de 
técnicas de gestão para a solução dos problemas do empreendimento. Outro resultado da 
ação de extensão envolveu um levantamento dos empreendedores novos e atuantes, os 
dados colhidos estão sendo analisados visando uma publicação científica. 
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Resumo: 
O Brasil é um dos países que mais se destaca no cenário mundial agrícola. Porém, este 
desempenho da produção não está sendo acompanhado de um progresso, no que diz 
respeito aos serviços de comercialização agrícola, principalmente armazenagem e 
transporte, o que tem desestimulado a competitividade do produto brasileiro nos mercados 
internos e externos. A tecnologia empregada nas atividades agrícolas permite produzir, 
maior quantidade por unidade de área e de melhor qualidade, mesmo em épocas e regiões 
distintas das tradicionalmente conhecidas. Em consequência, os períodos de colheita se 
estenderam no decorrer do ano com épocas coincidentes, ocorrendo um crescimento 
substancial da demanda pela modernização da atual infraestrutura de armazenagem e 
transporte, visando um eficiente sistema logístico para escoamento das safras. A logística 
vem se transformando num dos principais instrumentos para o aumento da competitividade. 
A cada dia surgem novas tecnologias de práticas operacionais, com o objetivo de expandir as 
fronteiras da produtividade e garantir a excelência dos grãos armazenados para liderar o 
processo de transformação necessário para aperfeiçoamento da capacitação logística. Ao 
mesmo tempo, a segurança no trabalho é um tema que vem chamando muito a atenção nas 
indústrias e armazéns de grãos, devido à sua importância como um dos itens considerados 
para a aquisição da certificação, que agrega valor ao produto final e consequentemente, 
melhora o preço para o produtor. Assim, o objetivo deste trabalho está sendo a avaliação da 
logística de transporte e armazenagem de grãos e o andamento dos processos de 
certificação das unidades armazenadoras de grãos no estado do Mato Grosso do Sul, 
diagnosticar os riscos à saúde e à segurança do trabalhador envolvidos em cada uma das 
etapas da pós-colheita. Para coleta das informações os pesquisadores estão visitando as 
unidades armazenadoras de grãos, realizando entrevistas e aplicando questionários 
específicos. O trabalho ainda está em fase de execução, com resultados parciais. Foram 
levantadas aproximadamente 200 unidades armazenadoras de grãos no estado do Mato 
Grosso do Sul e endereçados questionários para avaliação dos quesitos de segurança do 
trabalho, logística e certificação dos armazéns. Esperamos com os resultados destes 
questionários obter informações que contribua com o sistema de armazenagem de grãos do 
estado e possibilite estabelecer uma estratégia inovadora para o setor. 
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Resumo: 
Cabe às Prefeituras a gestão do serviço de táxi nas cidades. A proposta desde projeto é 
realizar o diagnóstico da situação atual e propor a utilização de conceitos logísticos e de 
modelagem matemática no sentindo de demiensionar a demanda com a oferta de táxi na 
cidade e determinar a localização mais adeuqada dos pontos. 
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Resumo: 
A COOREPA - Cooperativa Recicla Paranaíba foi inaugurada em junho de 2010 e foi 
implantada com a parceira da Prefeitura de Paranaíba, Banco do Brasil e da Universidade 
Federal de Mato Grosso Sul / Câmpus de Paranaíba (UFMS/CPAR). Tem sido observado um 
pequeno decréscimo no volume de materiais coletados e, consequente baixa de renda para 
os cooperados. Não obstante aos avanços alcançados nestes anos de vida, a COOREPA 
precisa avançar na forma como seu processo de produção e gestão são realizados. A 
proposta de extensão objetiva a realização de atividades para o desenvolvimento da 
cooperativa como um empreendimento autogestionário. Este resumo focaliza a Campanha 
#EuReciclo, uma das principais atividades do projeto que visa aumentar a conscientização 
dos acadêmicos da UFMS/CPAR e dos estudantes de escolas públicas e privadas em relação 
aos materiais recicláveis. A ideia da campanha é divulgar as atividades da cooperativa e 
sensibilizar as pessoas, desde estudantes, professores e comunidade, para separarem os 
materiais. É definida uma data para que as pessoas levem os materiais para o local 
(universidade ou escola). De início a campanha ocorreria apenas duas vezes na UFMS/CPAR, 
que já é um ponto de entrega voluntária (PEV), como os resultados foram interessantes para 
a cooperativa à equipe decidiu pela expansão da campanha. No primeiro semestre a 
campanha foi realizada em duas escolas públicas e uma particular, para este semestre estão 
agendadas mais três escolas. Todas as escolas estão sendo sensibilizadas para serem PEV’s. 
Os cooperados afirmam que a cada campanha eles arrecadam no mínimo uma tonelada de 
material de qualidade, ou seja, materiais devidamente separados e limpos. Com a Campanha 
#EuReciclo a universidade promove educação ambiental no município e contribui para o 
aumento do volume de materiais da COOREPA e com a possível melhoria da renda dos 
cooperados. Retomando as demais atividades estão sendo desenvolvidas, entretanto a 
equipe está mais empenhada nas ações da Campanha #EuReciclo. 
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Resumo: 
Esta ação se dedica em promover experiência profissional em área condizente com o 
currículo do Curso de Sistemas de Informação. Promovendo extensão através de parcerias 
com empresas locais e de outras regiões. Utilizando metodologias e tecnologias amplamente 
utilizadas no mercado atualmente foi possível aos extensionistas adquirirem experiência 
profissional por meio de projetos de software reais. Ao longo de quase 4 anos de projeto 
desenvolvemos o portal da FESP –Fundação Estatal de Saúde do Pantanal, o sistema baseado 
em tablets para a empresa Space Fitness, e em parceria com a empresa Codate, foi 
desenvolvido Sistema GRP que está sendo utilizado pelo Governo do ES, MS e MT e 
atualmente em fase de homologação o software de agrogestão que tem como tema 
agricultura de precisão. 
 

Palavras-chave: Desenvolvimento profissional; desenvolvimento tecnológico; engenharia 
de software. 
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Telecentro Comunitário de Silviolândia/Coxim  
 
Autores/as: (1) Dener Alves Andrade, (2) Gedson Faria, Fernanda Silva de Oliveira e Karen 
Vidovix. 
 
(1) Responsável pela apresentação; discente do Curso de Sistemas de Informação/CPCX. 
(2) Orientador; docente do Câmpus de Coxim/UFMS. E-mail: gedson.faria@ufms.br. 

 
 

Resumo: 
O distrito de Silviolândia dista 7km de Coxim, sendo uma comunidade rural, ribeirinha, 
desprovida de vários recursos, como por exemplo: transporte circular, rede de esgoto, posto 
de saúde e locais de lazer. Com o objetivo de oferecer curso de formação profissional em 
Informática Básica, o CPCX/UFMS firmou parcerias com as Obras Kolping e a Polícia Militar 
beneficiando crianças e adolescentes de baixa renda que não teriam condições financeiras 
de arcar com as despesas com cursos de computação, muito menos para adquirir 
computadores pessoais para estudarem em casa. Os acadêmicos bolsistas prepararam o 
material, ministram as aulas e corrigem as provas de informática. Podemos considerar que 
houve sucesso já na primeira formada, pois vários alunos pediram cursos mais avançados e 
caso não tivesse se poderiam fazer novamente para poderem praticar. Atendendo ao pedido 
foi montada uma turma para o curso de criação de páginas Web e também de programação 
de computadores ministrados por acadêmicos do projeto "Coxim Programa". 
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Ciclo de debates sobre a organização sindical no Estado Democrático de 
Direito: educação para o exercício da cidadania no ambiente de 
trabalho  
 
Autoras: (1) Thais Hellen Delmondes Montani e (2) Maurinice Evaristo Wenceslau. 
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Resumo: 
A necessidade de participação, reivindicação dos trabalhadores de seus direitos 
fundamentais nunca foi tão discutida pela sociedade civil, assim como os valores da 
igualdade, liberdade e da justiça social, no final do século passado e no início deste. O 
objetivo dessa ação de extensão está fundamentado nas análises sobre a importância do 
exercício de cidadania dos trabalhadores no Estado Democrático de Direito, reivindicando 
melhorias nas suas condições de trabalho. Para tanto, importante destacar a necessidade de 
conhecimento do cidadão e, principalmente, dos líderes sindicais sobre os seus Direitos 
Sociais e a possibilidade de reivindicá-los junto aos empregadores e ao Estado. 
Interpretações dúbias podem surgir quando falamos em cidadania, e por ser oportuno 
esclarecer-lhe o sentido empregado nessa ação de extensão, utilizou-se entendimento 
sugerido por André Botelho e Lilia Moritz Schwarcz, qual seja, “*...+ cidadania envolve modos 
de identificação intersubjetiva entre as pessoas e sentimentos de pertencimento criados 
coletivamente em inúmeras mobilizações, confrontos e negociações cotidianas, práticas e 
simbólicas.”. Extraindo a ideia de pertença, latente ao conceito de cidadania é que objetiva-
se capacitar o líder sindical inserido em determinados grupos laborais; para tanto, no curso 
desta ação de extensão foram feitos mapeamentos bibliográficos da temática, como 
também a averiguação de potenciais sindicatos junto ao Ministério do Trabalho e Emprego 
que teriam treinamento sobre direitos sensíveis à sua categoria laboral. Acredita-se que a 
contribuição dessa ação resida na tentativa de auxiliar o encaminhamento da discussão 
sobre o tema e a efetiva participação dos cidadãos, principalmente, os líderes sindicais na 
empresa e no Estado Democrático de Direito. 
 

Palavras-chave: Direitos fundamentais; estado democrático de direito; dignidade da pessoa 
humana; cidadania; sindicatos. 
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II Seminário de Gestão da Clinica  
 
Autoras: (1) Karina Morais Carvalho, (2) Vilma Ribeiro da Silva e Maria da Graça da Silva. 
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Resumo: 
A realização do segundo evento sobre o gerenciamento da clínica faz parte do proposto pelo 
projeto de pesquisa “Identificação das Práticas de gestão da Clinica utilizadas no 
gerenciamento do hospital no contexto do SUS”, cujo primeiro seminário foi realizado entre 
os dias 3 e 4 de julho de 2013. Objetiva colaborar com o processo de qualificação dos 
trabalhadores da rede de serviços de saúde do Município de Campo Grande – Santa Casa, 
por meio da promoção de atividades de atualização do conhecimento, bem como da 
possibilidade/estímulo à reflexão sobre sua prática cotidiana durante as conferências 
proferidas no evento. Os temas tratados nas conferências tratam da temática do 
gerenciamento da clinica, conforme o que se segue: A primeira conferencia sobre 
Gerenciamento de Risco foi proferida pela enfermeira Vera Lúcia Borrasca Domingues da 
Silva coordenadora da gestão de Risco do Hospital Sírio Libanês e a segunda sobre 
Gerenciamento da Clínica, ministrado pelo Diretor Técnico do Sírio Libanês, Doutor Antônio 
Carlos Onofre Lira. No período vespertino se deu a apresentação do resultado da pesquisa 
“Identificação das Práticas de gestão da Clinica utilizadas no gerenciamento do hospital no 
contexto do SUS” cuja palestrante foi a Prof. Dra. Vilma Ribeiro da Silva – UFMS. 
Participaram do evento 178 profissionais (enfermeiros, médicos e assistentes sociais) e 
estudantes. Desse investimento na relação/interação entre as instituições originaram-se 
alguns projetos de pesquisa, entre eles,  2 no programa de Mestrado em Enfermagem com 
os seguintes temas: COMPREENSÃO DA APLICAÇÃO DO PROTOCOLO DE MANCHESTER NA 
PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS de Juliana Rodrigues de Souza, sob a co-orientação da 
professora Dra. Vilma Ribeiro da Silva  e VIGILÂNCIA DE INFECÇÃO PÓS-ALTA: INCIDÊNCIA E 
FATORES ASSOCIADOS APÓS CIRURGIA CARDÍACA de  Cynthia Adalgisa Mesojedovas de 
Aguiar, sob a orientação da professora Dra. Maria da Graça da Silva. Trabalhos de Conclusão 
de Curso (TCC): A percepção do acompanhante da criança internada em UTI Pediátrica sobre 
a visita hospitalar da aluna de graduação Francisneide Gomes Pego do Nascimento. PIBIC 
com os seguintes estudos: Estratégias para Reduzir as Infecções de Corrente Sanguínea da 
aluna do 8º semestre do curso de graduação em enfermagem, Luisa Brushi Carneiro e 
Adoção de estratégias para a melhoria da qualidade das ações assistenciais de enfermagem 
da aluna Camila Tozaki Rodrigues, ambas sob orientação da professora Dra. Vilma Ribeiro da 
Silva. 
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Viva Ovinocultura Mulher 2014  
 
Autoras: (1) Mariana Lages Pereira e (2) Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo. 
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camila.itavo@ufms.br. 

 
 

Resumo: 
A produção animal é um importante elo da agroindústria brasileira, e também é responsável 
pela geração de milhares de empregos diretos e indiretos em diversos segmentos. O 
rebanho ovino brasileiro é de aproximadamente 17,7 milhões de cabeças, sendo que Mato 
Grosso do Sul está entre os 10 maiores do país. (IBGE, 2013). A carência na mão-de-obra 
especializada na ovinocultura acarreta em piores índices zootécnicos do rebanho ovino 
devido à falta de habilidade do técnico/profissional e também da alta rotatividade de 
funcionários no setor, em sua maioria homens. Por outro lado, as mulheres, quando 
empregadas neste setor, têm apresentado bons desempenhos em criações de ovinos. Sendo 
assi, o objetivo desse trabalho é suprir a carência da comunidade rural por meio da difusão 
de técnicas que minimizem os prejuízos na produção, o que pode contribuir com o aspecto 
socioeconômico, junto às necessidades da comunidade regional. O projeto está sendo 
realizado na Fazenda Escola da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, por um período 
de 12 meses, onde pretende-se realizar o presente curso para 100 mulheres. Foi utilizada a 
metodologia de pesquisa-ação ou pesquisa participativa (Embrapa, 2007), com objetivo de 
obter transformação participativa resultante da interação entre atores e pesquisadores. Os 
cursos estão sendo realizados mediante aula expositiva teórica e aula prática, ministrada 
pelos pesquisadores, com auxílio dos acadêmicos de graduação e pós-graduação, sobre os 
temas nas áreas de produção e sanidade animal e economicidade do sistema de produção. 
Os filhos de três a cinco anos que acompanham suas mães ao curso são recebidos na sala de 
acolhimento, na qual existe uma equipe pedagógica e material didático para que as mães 
possam participar dos cursos com tranquilidade. O primeiro curso ocorreu em setembro de 
2014, onde foram treinados 23 participantes, sendo 50% mulheres. Devido ao grande 
interesse dos produtores, houve a participação de homens. Os próximos cursos estão 
marcados para outubro, novembro e dezembro. Os treinamentos dos produtores ovinos tem 
estreitado o relacionamento entre comunidade rural e UFMS, unindo os conhecimentos 
gerados através de pesquisas e transferindo para os produtores rurais, além disso, através 
dessas atividades de extensão que a Universidade chega perto dos produtores e entende 
melhor a cadeia produtiva. 
 

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável; mulheres; ovinos; sistema de produção. 
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