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RELATÓRIO DAS AÇÕES DA PROEC - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E 

CULTURA DA UNEMAT/2007

A Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), ao encetar o registro das ações 

extensionistas desenvolvidas no decorrer do período de 2007, considera como viés norteador e 

motivador das ações, a concepção da extensão universitária como o “processo educativo, cultural, 

científico  e  tecnológico,  que  busca  articular  o  ensino  e  a  pesquisa  de  forma  indissociável, 

viabilizando a relação transformadora entre a Universidade e a sociedade”.

Em outubro de 2006, quando assumimos a Pró-reitoria, foi mister definir também 

a linha teórico-metodológica norteadora da gestão das ações da equipe de trabalho. Inicialmente, 

buscou-se acessar a legislação existente, os bancos de dados, informes textuais e as resoluções 

que normatizam a extensão na universidade. Em um segundo momento, partiu-se para a análise 

da realidade extensionista que temos na universidade, por meio, também, de reunião com os 

servidores  que  já  atuavam  na  Pró-reitoria,  para  delinearmos  desenhos  passíveis  de  serem 

trabalhados.

Já, em um terceiro momento, face as metas traçadas, verificou-se a necessidade 

de reestruturar a gestão da Proec, o que envolveu alterações de cargos e funções no interior da 

equipe de trabalho. 

Partindo  da  premissa  da  apropriação  de  um  conhecimento  passível  de  ser 

desconstruído,  de  metas  (des)traçadas  e  de  uma  equipe  de  trabalho  (des)reorganizada, 

acreditamos ser  possível  resgatar  parte  das  ações extensionistas  desenvolvidas,  promovidas, 

respaldadas pela Proec no período de 2007. Vejamos:

I. Em dez./2006, a Proec encaminhou proposta de edital para chamada 

de projetos de extensão ao CONEPE. Os projetos, elaborados por docentes e funcionários da 

universidade, foram analisados em um primeiro momento por uma comissão da Proec, para em 

um segundo momento serem apreciados por pareceristas ad hoc. Em abril/07 foram homologados 

pelo CONEPE 60 (sessenta) projetos de extensão, aprovados para serem executados no período 

de um ano (02/05/07 a 30/04/08) e passíveis de prorrogação por mais um ano.

1. Entre  as  propostas  de  normatização  encaminhadas  para  discussão e 

análise  para  a  comunidade  acadêmica,  destaca-se:  proposta  de 

programa  de  bolsas;  proposta  de  normativa  sobre  cursos,  eventos  e 

publicações. O objetivo desses encaminhamentos é normatizar as ações 
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de assistência estudantil, além de normatizar as ações extensionistas na 

Unemat. Observa-se que essas propostas continuam sendo apreciadas 

pela comunidade acadêmica.

2. Quanto  a  reformulação  dos  critérios  da  concessão  de  bolsas  (apoio, 

extensão e cultura),  vale ressaltar  que esse trabalho foi  desenvolvido 

pela CACE com base em critérios sócio-econômicos (bolsa apoio), e pela 

assessorias de extensão e de cultura via editais (bolsa de extensão e 

cultura). No decorrer do ano de 2007, a PROEC/CACE lançou um edital 

para  concessão  de  bolsas  na  modalidade  de  Bolsa  Apoio,  sendo 

selecionados  180  (cento  e  oitenta)  alunos  matriculados  do  1º  ao  4º 

semestre dos cursos de graduação da Unemat em seus 11 Campi   Na 

modalidade  Bolsa  Extensão  foram  selecionados,  através  de  editais 

específicos, 150 (cento e cinqüenta) alunos para desenvolver atividades 

nos  projetos  de  extensão.  As  Bolsas  Cultura  concedidas  em  2007 

totalizam 15 (quinze). Registre-se que estas bolsas estão vinculadas à 

projetos  de  extensão  da  área  temática  “Cultura”  aprovados  conforme 

edital de seleção 001/2006-PROEC.

3. No intuito de conhecermos in loco como se dá a indissociabilidade entre 

pesquisa,  ensino  e  extensão  na  universidade,  a  Proec  participou  de 

inúmeras ações em vários  campi,  juntamente com a representação da 

reitoria e da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado. Estivemos 

nos  campi de  Tangará  da  Serra,  Barra  do  Bugres,  Sinop,  Pontes  e 

Lacerda  e  Cáceres.  Naquelas  oportunidades,  ficou  visível  que  a 

comunidade  acadêmica  desenvolve  o  seu  trabalho,  interagindo  ações 

extensionistas  com  ações  de  ensino  e  de  pesquisa.  Foi  possível 

aprimorarmos nossa leitura do contexto sócio-histórico em que estamos 

inseridos, bem como contribuir com informes, posturas e discernimento 

face as políticas de extensão defendidas pela universidade.

4. Nas ações de interação com a esfera do governo estadual, a Proec vem 

participando  do  Comitê  de  Extensão  da  FAPEMAT.  Nesse  comitê, 

discute-se e aprecia-se as políticas inclusas nos editais de governo. Essa 

participação abre novos espaços à extensão da universidade.

5. Pertinente a definição das políticas extensionistas para as universidades 
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públicas da região Centro-Oeste, a Proec participou do encontro de pró-

reitores  de  extensão  na  UnB/Brasília  no  mês  de  maio/07  e, 

posteriormente, no mês de novembro, na UFMS/Campo Grande. Nesses 

eventos,  ficou  patente  a  relevância  da  indissociabilidade  entre  a 

pesquisa, o ensino e a extensão. Paralelamente, participou também do 

Fórum  Nacional  dos  Pró-reitores  de  Extensão,  ocorrido  no  mês  de 

maio/07 em Brasília,  quando definiu-se as categorias de avaliação da 

extensão nas universidades públicas brasileiras, além da definição das 

políticas,  das  diretrizes  e  contextualização  da  extensão  no  cenário 

nacional.

6. Concernente a eventos, a Proec coordenou diversas ações, entre essas, 

destaca-se a realização dos seguintes eventos:

1-  “Jornada  de  Conscientização  e  Ações  para  a  Preservação  do Rio  Paraguai” – 

realizada no período de 27 de Agosto a 01 de Setembro de 2007. O referido evento contou com o 

auxílio financeiro da SECITEC, através do Termo de Cooperação Técnica nº. 17/2007-SECITEC. 

O referido projeto foi idealizado com a execução das diversas atividades previstas no projeto, 

sendo elas: Promoção de um ciclo de palestras sobre educação ambiental  e conservação da 

natureza, em 29 (vinte e nove) escolas, entre públicas (municipais e estaduais) e privadas da 

região de Cáceres, destinadas a alunos do ensino fundamental. 

Como resultado desta atividade, registramos a participação de aproximadamente 

4.500 (quatro mil e quinhentos) alunos como ouvintes e 121 (cento e vinte e um) acadêmicos 

palestrantes. 

Outra  ação  prevista  neste  evento,  foi  a  realização  de  seminários  e  debates 

através  de  mesas  redondas,  cujo  público  alvo  foram os  professores  das  escolas  públicas  e 

privadas de Cáceres  e  os  acadêmicos  da UNEMAT.  Nesta  ação,  contamos com um público 

aproximado de 150 (cento e cinquenta) pessoas, por noite, nos seminários e mesas redondas. 

Procedeu-se também a distribuição de folders explicativos sobre a preservação do Rio Paraguai 

assim como a fixação de placas instrutivas às margens do rio, totalizando 20 (vinte) placas. 

Durante todo o evento foram realizadas apresentações artístico-culturais  com 

temas regionais  e  artistas  locais  e,  também,  mostra  de  artes  visuais.  Foi  promovido,  para  o 

encerramento do evento, um “Dia de Limpeza das Margens do Rio Paraguai”, quando houve o 

envolvimento  de  aproximadamente  72  (setenta  e  duas)  pessoas,  distribuídas  em  13  (treze) 

embarcações pequenas e 02 (duas) embarcações grandes, além de duas equipes com 10 (dez) 
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pessoas cada, que atuaram na limpeza das margens do rio por terra à direita e à esquerda da 

praia da SEMATUR, totalizando 92 (noventa e duas) pessoas atuando nesta ação. 

O volume de Lixo recolhido das margens do Rio Paraguai foi de mais de 01 

(uma) tonelada. Estes resíduos sólidos foram direcionados à Cooperativa de Reciclagem de Lixo 

de Cáceres/MT.

Ainda,  por  conseqüência  da  Jornada  de  Conscientização  e  Ações  para 

Preservação do Rio Paraguai, a PROEC, através da Coordenadora de Desenvolvimento Sócio-

Cultural,  profª.  Ms.  Leila  Cristiane Delmadi,  proferiu  entrevista à Rede Record de Televisão – 

Canal Gazeta de Comunicação, no dia 27 de Agosto (segunda-feira) em Cuiabá/MT. 

Esta entrevista foi  ao vivo,  no programa “Jornal  do Meio Dia”.  No dia 30 de 

Agosto (quinta-feira), a professora esteve na TV Descalvados, afiliada do SBT no município de 

Cáceres/MT,  concedendo entrevista  sobre  o mesmo tema (Rio  Paraguai),  no  programa “Aqui 

Agora”. No dia 1º de Setembro, foi ao ar no Programa RMTV da TV Centro América, afiliada da 

Rede Globo,  uma matéria  sobre o Rio Paraguai,  a qual  foi  proferida pela professora sobre a 

Jornada  de  Conscientização  e  Ações  para  Preservação  do  Rio  Paraguai,  no  município  de 

Cáceres/MT. 

Ainda no dia 1º de Setembro houve a entrevista com as emissoras de TV locais 

(TV  Descalvados  e  TV  Pantanal)  que  aconteceu  às  margens  do  Rio  Paraguai  (Praia  da 

SEMATUR) sobre a atividade de limpeza simbólica realizada com o intuito de recolher os resíduos 

sólidos (lixo inorgânico) deixados às margens do Rio Paraguai.

2- “Festival Universitário de Músicas Inéditas”

A Idéia deste I  Festival  teve início na cidade de Sinop, no momento em que 

estava se definindo a vinda do Prof. Ms. Ilário Straub para assumir a Pró-reitoria de Extensão e 

Cultura - PROEC e do Prof. Ms. Josivaldo Constantino dos Santos para assumir a Assessoria de 

Cultura. No intuito de esboçar um plano de trabalho, apontou-se algumas ações que envolvessem 

todos os campi, e que seriam assumidas como prioridades pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura 

na gestão 2007/2010. Dentre as ações estava presente a organização de um festival de músicas 

inéditas  na  Universidade,  visto  que  até  o  momento,  nunca  havia  acontecido  um Festival  de 

Músicas direcionado, especificamente, para a comunidade acadêmica.

Uma gestão se caracteriza sempre pelas ações que desenvolve, e dentre essas 

ações há sempre uma ou algumas que se torna(m) marca(s) registrada(s). A marca registrada da 

atual  Pró-reitoria  de  Extensão  e  Cultura  pretende  ser  a  realização  contínua  das  Olimpíadas 
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Universitárias, o Rodízio Cultural entre os  campi, nas mais variadas modalidades culturais, e o 

Festival Universitário de Músicas Inéditas (este já é uma realidade). 

O primeiro passo para a solidificação da idéia do festival foi a iniciação da escrita 

do projeto. E aí surgiram as perguntas: 

1ª. Um festival universitário de músicas para quê?

2ª. E por quê músicas inéditas?

3ª. Qual o tema mais apropriado para o festival?

A resposta para a primeira questão, encontramos na Resolução Nº. 032/2005 – 

CONSUNI)  que regulamenta  o  funcionamento  da Coordenadoria  de Cultura  da UNEMAT.  Na 

referida resolução, no artigo 2º dos princípios artísticos e culturais da Universidade, consta que “A 

Universidade do Estado de Mato  Grosso –  UNEMAT,  tem como princípio  artístico  e  cultural, 

promover, garantir, apoiar, incentivar, valorizar, difundir e implementar toda forma de manifestação 

artística  e  cultural”.  O inciso  III  do  Art.  3º  desta  mesma Resolução afirma “a  integração  e  o 

intercâmbio   artístico e cultura  l entre os   Campi   da UNEMAT”  . Neste sentido, a intencionalidade na 

escrita  e  na  realização  do  projeto  foi  para  que  se  concretizasse  o  artigo  2º  e  o  artigo  3º, 

principalmente  o  inciso  3º,  ou  seja,  a  realização  de  um  festival  especificamente  para  a 

comunidade acadêmica: acadêmicos, funcionários e professores.

No que se refere ao ineditismo das músicas, a PROEC compreende que esta 

modalidade  de festival  é  a  que garante  uma maior  percepção  e  valorização do talento  e  da 

criatividade dos participantes,  uma vez que se faz necessário compor a letra,  a  música e os 

arranjos.

Cantando Nossa Diversidade Cultural foi o tema escolhido para a realização da I 

edição do Festival de Músicas da Unemat. Os elementos que justificaram a escolha deste tema, 

baseiam-se  em  um  artigo  publicado  por  um  Informativo  da  Assessoria  de  Comunicação 

(Assecom) (2006) da UNEMAT. O referido informativo apontava variedades de recursos naturais 

existentes no Estado de Mato Grosso  divididos entre o pantanal, o cerrado e a floresta amazônica 

bem como o forte potencial do Estado em relação ao turismo, à economia, à cultura, à ecologia, 

colocando-o em uma posição geopolítica estratégica como Centro da América do Sul e Portal da 

Amazônia.  Em  todo  esse  contexto,  encontra-se  inserida  a  Universidade  do  Estado  de  Mato 

Grosso, através do Ensino, da Pesquisa e da Extensão.

Em se tratando de um festival de músicas inéditas, em uma Universidade que se 

faz presente e atuante na Região Pantaneira, no Cerrado e na Floresta Amazônica, a realização 

deste  festival  toma  uma  dimensão  muito  maior,  visto  que  representa  a  integração  das 
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diversidades  culturais  de  cada  uma  dessas  regiões.  Daí  o  sentido  do  tema  cantando  nossa 

diversidade cultural.

Para a execução da 1ª etapa do festival  (fases eliminatória  e classificatória), 

previu-se no projeto e no regulamento do festival a formação de comissões organizadoras nos 

campi que estariam ligadas diretamente à Comissão Organizadora Central (PROEC), composta 

pela equipe da Pró-reitoria de Extensão e Cultura e coordenada pelo Assessor de Cultura, Prof. 

Ms. Josivaldo Constantino dos Santos. 

No dia 05 de setembro de 2007 foi assinado pelo Prefeito Municipal de Cáceres, 

o Sr. Ricardo Luiz Henry e o Magnífico Reitor da Universidade do Estado de Mato Grosso, Prof. 

Ms. Taisir Mahmudo Karim, o Acordo de Cooperação Nº 023/2007 – UNEMAT - entre a Unemat e 

a prefeitura Municipal de Cáceres para a execução do Projeto “I Festival Universitário de Música 

Inéditas: Cantando Nossa Diversidade Cultural”. 

O primeiro  Campus a realizar  a etapa regional  do I  Festival  Universitário  de 

Músicas Inéditas da UNEMAT foi o de PONTES E LACERDA nos dias 13 e 14 de Julho. Em 

seguida, o Campus Universitário de SINOP, no dia 24 de Agosto. O terceiro Campus a realizar a 

etapa regional foi o campus Universitário de ALTO ARAGUAIA nos dias 30 e 31 de Agosto. No 

Campus Universitário de BARRA DO BUGRES, quarto Campus a realizar o Festival, a primeira 

etapa aconteceu apenas no dia 30 Agosto. Em TANGARÁ DA SERRA, quinto Campus a realizar o 

Festival, a primeira etapa aconteceu em apenas um dia: 31 de Agosto. O Campus Universitário de 

COLÍDER realizou a primeira etapa no dia 1º de Setembro, seguido pelo Campus Universitário de 

CÁCERES que realizou sua primeira etapa nos dias 13 e 14 de setembro. O último Campus a 

realizar a primeira etapa foi o de ALTA FLORESTA, no dia 17 de Setembro.  

Segundo  a  ordem  de  realização  da  primeira  etapa  nos  campi,  tivemos  as 

seguintes composições classificadas, com seus respectivos intérpretes e compositores. 

PONTES E LACERDA: Música – Sou Mato Grosso (rasqueado),  interpretada 

pela acadêmica do Curso de Letras (1º sem), Luciana Paixão Vital e composta por Nereu Almeida 

e Elizabete Rodrigues.

SINOP: Música – Sonho de Anjo (Pop), interpretada pelo acadêmico do Curso 

de Engenharia Civil (2º sem),  Cássio Fernando Simioni e composta por Raimundo Israel Queiroz 

Francisco.

ALTO  ARAGUAIA:  Música  –  Pra  Impressionar  Você  (Pop),  interpretada  e 

composta  pelo  acadêmico  do  Curso  de  Comunicação  Social/Jornalismo  (4º  sem),  Isaac 

Fernandes dos Santos.
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BARRA  DO  BUGRES:  Música  -  Pé  na  Estrada  (Pop),  interpretada  pelo 

acadêmico  do  Curso  de  Arquitetura  e  Urbanismo  (1º  sem),  Otávio  Soares  da  Silva  Neto  e 

composta pelo mesmo e por Angelita Costa de Carvalho e Renan Alcântara de Souza.

TANGARÁ DA SERRA: Música – Terra dos Halitis (Guarânea), interpretada pela 

acadêmica do Curso de Agronomia (7º sem), Cristiane Nascimento dos Santos e composta por 

Antônio Carlos dos Santos de Souza. 

COLÍDER:  Música  –  Só  Depois  (Pop  Rock),  interpretada  e  composta  pelo 

acadêmico do Curso de Licenciatura em Computação (2º sem), Marcelo Felipe Bruniere. 

CÁCERES:  Música  –  Reflexo  (Pop  Rock),  interpretada  pela  Banda  Salvai 

composta por acadêmicos do Curso de Licenciatura em Computação (1º sem) e composta por 

Rodrigo Braga.

ALTA FLORESTA: Música - Assim Sou Eu (Sertaneja),  interpretada pelo 

acadêmico do Curso de Agronomia (4º), Matheus Thiago R. Teixeira e composta pelo mesmo em 

parceria com Amauri L. dos Santos. 

A Comissão Organizadora Central formada pela equipe da PROEC, a partir de 

1º  de  setembro,  se  mobilizou  para  os  ajustes  finais  da  preparação  da  Final  do  I  Festival 

Universitário de Músicas Inéditas: Cantando nossa diversidade cultural. O Assessor de Cultura da 

PROEC, Prof. Josivaldo Constantino dos Santos, reuniu-se com a Comissão Organizadora do 28º 

Festival Internacional de Pesca Esportiva - FIP, e organizaram o dispositivo de palco: horário de 

passagem  de  som  com  a  banda,  quem  seria  o  apresentador,  localização  do  telão  para 

patrocinadores e mesa para o corpo de jurados, início e duração do festival, credenciamento das 

pessoas da Comissão Organizadora que estariam no palco. 

Foram  convidados  pela  PROEC  as  pessoas  que  comporiam  a  Comissão 

Julgadora, sendo elas:

Sr. NATANAEL VIEIRA DE SOUZA (NATO): Músico, compositor, residente em 

Cáceres  há  19  anos  e  com  grande  atuação  nas  atividades  culturais  do  município.  Teve  o 

reconhecimento da Sociedade Cacerense através de uma Moção de Aplauso em 1989, pelo CD 

“A Majestade e o Pantanal”. É proprietário da Gravadora Nato Produções.

Sr. GILCÉLIO CAMPOS ANACLETO: Professor de Música e instrumentos de 

cordas, sopros, percussão, canto e harmonia do Colégio Adventista de Cáceres.

Sr. ROGER DANIEL HARTWIG: 1º Sargento, mestre de música da banda de 

música  do  2º  Batalhão  de  Fronteira-  Cáceres.  Toca  saxofone  e  possui  cursos  de  regência, 

harmonia, transcrição, instrumentação e teoria musical.
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Sr. CALIU MANSUR B. NETO: Músico desde a década de 60, tocando violão e 

saxofone  nos  bailes  de  Cuiabá  e  região.  Tocou  nas  bandas  Os  Intrusos  e  banda  Ekrows. 

Atualmente é funcionário público atuando na Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – 

SECITEC/MT.

Sr. TERA AMADIZON SAMPAIO (TERA SAMPAIO). Compositor e intérprete de 

músicas regionais, culturais, gospel e outros estilos. Compôs o Hino do Cacerense Futebol Clube, 

o Hino da Escola Demétrio Costa Pereira (Cáceres), o Hino do Município de Rio Branco e outros 

municípios, e é compositor do Grupo Chalana, grupo internacionalmente conhecido. 

A Final do I Festival Universitário de Músicas Inéditas da UNEMAT com o tema 

Cantando Nossa Diversidade Cultural, teve início, às 21horas, na praça de eventos de Cáceres. 

O Assessor de Cultura da PROEC foi o apresentador do evento. As músicas foram apresentadas 

seguindo  a  ordem  de  sorteio.  1500  (mil  e  quinhentas)  pessoas,  aproximadamente,  estavam 

presentes  na grande Final.  Ao término das  apresentações,  o  Músico  Tera  Sampaio,  um dos 

jurados, interpretou uma de suas canções enquanto se fazia a apuração dos resultados.

Às 22 horas e trinta minutos chega ao final o I Festival de Músicas Inéditas da 

Universidade do Estado de Mato Grosso. Durante e após as apresentações, a imprensa local 

esteve  presente  fazendo  uma cobertura  total  do  evento.  Vale  ressaltar  que estava  presente, 

também, a imprensa televisiva da cidade de Pontes e Lacerda. 

Após a entrega da premiação, o Magnífico Reitor da Universidade do Estado de 

Mato Grosso externou seu agradecimento à Pró-reitoria de Extensão e Cultura pela realização do 

evento, bem como aos jurados que, com suas contribuições, concretizaram de fato o festival. O 

Reitor ainda reafirmou a seriedade e o compromisso social das ações da Universidade com a 

seguinte afirmação: “Primamos pela ética, pela seriedade e pela integridade em todas as nossas 

ações,  um dos exemplos  disso foi  a  LISURA DO RESULTADO DO FESTIVAL”  (grifo  nosso) 

(Fonte Coordecom/Elaine Tortoreli).

O Prefeito do Município de Cáceres, o Sr. Ricardo Luiz Henry, falou sobre a 

importância que o Festival  de Música da UNEMAT teve na programação do FIP e se propôs 

continuar  apoiando  o  Festival  dentro  da  Programação  do  Festival  Internacional  de  Pesca 

Esportiva FIP dos anos subseqüentes.

O  I  Festival  Universitário  de  Músicas  Inéditas: cantando  nossa  diversidade 

cultural foi uma realização da Universidade do Estado de Mato Grosso, pensada e executada pela 

Pró-reitoria de Extensão e Cultura – PROEC, com o apoio da Prefeitura Municipal de Cáceres, 

Secretaria de Meio Ambiente e Turismo – SEMATUR, Fundação de Apoio ao Ensino Superior 
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Público  Estadual  –  FAESPE  e  patrocínio  de  empresas  de  Cáceres,  docentes  e  setores  da 

UNEMAT (SEDE).  

A grande final do I Festival Universitário de Músicas Inéditas, promovido pela 

Pró-reitoria de Extensão e Cultura da UNEMAT que aconteceu no palco principal do 28º Festival 

Internacional  de  Pesca  Esportiva  –  FIP,  em Cáceres,  surpreendeu  a  todos  os  que  estavam 

diretamente envolvidos,  pelo alto nível  das composições apresentadas, nível  dos arranjos das 

músicas, dos músicos e dos intérpretes, todos  acadêmicos da UNEMAT.

3. “Olimpíadas Universitárias”

O Ministério dos Esportes, juntamente com o COB e a CBDU, promove todo o 

ano, os JUB’S – Jogos Universitários Brasileiros, realizado com a participação das 27 Federações 

Universitárias Brasileiras. No Estado de Mato Grosso,  competem as Universidades públicas e 

privadas do Estado de Mato Grosso entre si e os campeões das modalidades detém o direito de 

representar o Estado de Mato Grosso nos JUB’S. 

As competições esportivas compreendem as seguintes modalidades: handebol, 

futsal, voley, basquete, judô, atletismo e natação, nos naipes masculino e feminino. O objetivo da 

realização dos JUBs é selecionar as equipes/atletas que poderão representar o Brasil em Jogos 

Internacionais coordenadas pela FISU – Federação Internacional de Desporto Universitário. 

A Universidade do Estado de Mato Grosso, por meio da Pró-reitoria de Extensão 

e Cultura, da Assessoria de Cultura, pela Coordenação de Desenvolvimento Sócio-Cultural e pela 

Divisão de Esporte e Lazer, com o intuito de classificar equipes/atletas para os JUM’S – Jogos 

Universitários  Matogrossense  realizou,  no  período  de  01  a  20/11/2007,  a  I  Olimpíadas  da 

UNEMAT.

 O  evento  contou  com  o  patrocínio  oficial  da  Empresa  Petrobrás  S/A  e  do 

Governo Federal, com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso, Secretaria de Estado de 

Esportes  e  Lazer,  Prefeitura  Municipal  de  Cáceres,  Campus Universitário  de Cáceres e  seus 

respectivos  Departamentos,  especialmente  os  de  Educação  Física,  Enfermagem  e  Turismo; 

contou, ainda, com o Projeto Kuratomoto executado através de parceria com o Instituto Airton 

Senna, Banco Sicredi, a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual, a Polícia Militar, 

Corpo  de  Bombeiros  Militar,  Exército  Brasileiro  através  do  2º  Batalhão  de  Fronteira,  Grupo 

Cometa, Irmãos Parreira, Juba Supermercados e Móveis Gazin.

As Olimpíadas da UNEMAT promoveu a integração da comunidade acadêmica 

da  UNEMAT,  proporcionando  a  oportunidade  do  desenvolvimento  físico,  psicológico  e  social 
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através da prática esportiva saudável. 

Participaram  das  Olimpíadas  acadêmicos,  funcionários  e  professores  da 

UNEMAT dos Campi de Cáceres, Pontes e Lacerda, Barra do Bugres, Tangará da Serra, Sinop, 

Alta  Floresta,  Alto  Araguaia  e  Sede  Administrativa  da  UNEMAT,  totalizando  cerca  de  1.200 

acadêmicos envolvidos na primeira etapa e aproximadamente 460 na segunda etapa dos jogos.

A I Olimpíadas foi realizada em duas etapas, quais sejam:

Primeira Etapa: Classificatória - Realizada no período de 01 a 04/11/2007, sob a 

responsabilidade  de  cada  campus  universitário  com  seus  respectivos  órgãos  internos 

(Coordenação, DCE, CA´S) que classificaram as equipes/atletas para a Etapa Final.

Segunda  Etapa:  Final  -  Realizada  no  Campus  Universitário  de  Cáceres,  no 

período de 16 a 20/11/2007, entre os classificados da 1ª etapa, coordenada pela PROEC, com o 

apoio dos Cursos de Educação Física, Enfermagem e Turismo e da Coordenação Regional do 

Campus Universitário de Cáceres.

Foram  disputadas  11  (onze)  modalidades  esportivas:  atletismo,  natação, 

handebol,  voleibol  de  quadra,  voleibol  de  areia,  futebol  de  salão,  basquetebol,  judô,  xadrez, 

futebol de campo e tênis de mesa, nos naipes masculino e feminino.

O Sistema de Competição das modalidades coletivas e individuais obedeceram 

os regulamentos específicos de cada modalidade e provas.

Concomitante  às  Olimpíadas  realizou-se  o  SEMINÁRIO  CBCE-MT  &  III 

SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNEMAT,  através  de mesas redondas,  palestras  e 

oficinas  congregando  pesquisadores  ligados  a  área  de  Educação  Física/Ciências  do  Esporte 

debatendo ações esportivas direcionadas à graduação e ao meio social.

A realização do evento  envolveu um total  de 90 (noventa)  voluntários,  entre 

dirigentes, professores de educação física, funcionários da instituição, arbitragem e bolsistas. 

7) Quanto  aos  projetos/processos  que  tramitaram  na  pró-reitoria,  seja  via 

pareceres internos, seja via homologação do CONEPE, relacionamos: 

Dezembro de 2006, realizado na cidade de Cáceres-MT:

a) Homologação da Resolução nº 021/2006 -  Aprova o Projeto de Extensão 

“Desafio  das  Águas:  Construindo  a  Agenda  XXI  do  Pedaço”,  do 

Departamento  de  Ciências  Biológicas  do  Campus Universitário  de  Nova 

Xavantina.
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b) Institucionalização  do  Projeto  de  Extensão  e  Pesquisa  –  Implantação  de 

Estágios Integrados na Regional de Cáceres do Campus Universitário  de 

Cáceres.

c) Institucionalização do Projeto de Extensão Arte na Escola, desenvolvido no 

Campus de Cáceres.

d) Aprovação do Edital 2006/1 de seleção de projetos de Extensão/FIDIPEx.

Abril de 2007, realizado no Campus de Alto Araguaia

a) Institucionalização do Projeto de Pesquisa e Extensão “Uso de Técnicas de 

Sensoriamento Remoto para a Geração de Base Cartográfica na escala de 

1:100.000 do Município de Cáceres-MT”;

b) Institucionalização  do  Projeto  de  Extensão  “Sala  Verde”  –  Campus  de 

Cáceres;

c) Reformulação  do  Projeto  de  Extensão  “Kuratomoto”,  desenvolvido  no 

Campus de Cáceres;

d) Criação  da  Incubadora  de  Empreendimentos  Econômicos,  Tecnológicos, 

Solidários  e  Sustentáveis  –  INCUBEETS  e  do  regimento,  vinculado  ao 

Campus de Sinop;

e) Revogação do Inciso I do artigo 4º da Resolução nº 195/2004-CONEPE;

f) Homologação do resultado do Edital  nº.  001/2006-PROEC de seleção de 

projetos de Extensão/FIDIPex;

Agosto de 2007, realizado no Campus de Sinop

a) Institucionalização do Projeto de Extensão: Incubação de Empreendimentos 

Econômicos,  Solidários  e  Sustentáveis  da  Comunidade  Santa  Inês  e  na 

região do Teles Pires – Território Portal da Amazônia, Campus de Colíder.

b) Institucionalização  do  Projeto  de  Extensão:  Formação  de  Educadores 

Ambientais do Xingu – Araguaia - Campus de Nova Xavantina;

c) Institucionalização  do  Projeto  de  Extensão  Tele-Centros  –  Campus de 

Colíder;

d) Institucionalização do Projeto de Extensão Sala Verde –  Campus de Nova 

Xavantina;

e) Institucionalização do Projeto de Extensão Sala Verde – Campus de Pontes 
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e Lacerda.

f) Prorrogação  do  Projeto  de  Extensão  -  Incubação  de  Empreendimentos 

Econômicos,  Solidários  e  Sustentáveis  da  Comunidade  Santa  Inês  e  na 

região do Teles Pires – Território Portal da Amazônia, Campus de Colíder;

g) Homologação  do  Resultado  do  Edital  de  Seleção  nº  013/2007-PROEC  - 

Apoio a Eventos Científicos ou Culturais;

h) Alteração do Regimento do NEGRA – Núcleo de Estudos sobre Educação, 

Gênero, Relações Raciais e Alteridade.

Dezembro de 2007, realizado no Campus de Tangará da Serra

a) Prorrogação  da  execução  do  Projeto  de  Extensão:  Empreendimentos 

Solidários: a busca pela autonomia econômica, social e financeira;

b) Prorrogação da execução do Projeto de Extensão: Arte na Escola.

c) Institucionalização do Projeto de Extensão: Festival de Músicas Inéditas da 

UNEMAT – Cantando Nossa Diversidade Cultural;

d) Institucionalização do Projeto de Extensão:  Jornada de Conscientização e 

ações para a preservação do Rio Paraguai;

e) Institucionalização do Projeto de Extensão: Olimpíadas da UNEMAT;

f) Institucionalização  do Projeto  de Extensão:  Educação,  Justiça  e  Ação na 

prevenção ao uso e tráfico de drogas em Cáceres e região;

g) Institucionalização do Projeto de Extensão: PROVIR – Projeto de Valorização 

do Idoso no Remanso.

8) Em  relação  às  decisões  na  universidade  pautadas  em  reuniões  internas 

ocorridas no decorrer de 2007, destacamos a participação da PROEC em:

 diversas reuniões nas quais deliberou-se sobre os encaminhamentos dos 

vários setores que compõem a pró-reitoria; 

 todas as reuniões convocadas pela Reitoria e Vice-reitoria, nas quais houve 

a definição das diretrizes de gestão da Unemat; 

 diversas reuniões nas quais efetivou-se os estudos e a elaboração do PTA 

em  nível  da  extensão  universitária  (ocorridas  nos  meses  de  janeiro  e 

fevereiro de 2007); 
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 reuniões internas na Proec para os estudos e elaboração do PDI (plano de 

Desenvolvimento Institucional); 

 encaminhamentos  do  PDI  em  todos  os  campi da  Unemat;  Estudos  e 

reestruturação dos setores em nível da gestão da PROEC.

9) A  pró-reitoria,  conforme  Termo  de  Cooperação  Técnica  e  Financeira  nº. 

008/2007-SECITEC firmado entre a Unemat e a SECITEC (Secretaria de Estado de Ciência e 

Tecnologia), lançou o Edital nº 013/2007-PROEC de Apoio a Eventos Científicos ou Culturais. O 

Edital teve como objetivo  fomentar as ações acadêmicas no período de agosto a dezembro/07,  

em  nível  de  participação  e/ou  promoção  de  ações  dos  acadêmicos  da  universidade;  foram 

selecionados um total  de 12 (doze) projetos, homologados conforme Resolução nº.  106/2007-

CONEPE, sendo estes:

1) VII Semana da Computação, proposta pelos acadêmicos do curso de Ciência 

da Computação do Campus de .Barra do Bugres;

2) III Encontro Estadual de Ensino de Matemática, proposta pelos acadêmicos 

do curso de Matemática do Campus de Barra do Bugres;

3) Participação  de  bolsistas  voluntários  PROBIC/UNEMAT  e 

PIBIC/CNPq/UNEMAT no CONIC, proposta pelos acadêmicos bolsistas de 

iniciação cientifica do Campus de Cáceres;

4) Participação  dos  Acadêmicos  do  Direito  (Turma  Especial  de  Barra  do 

Bugres) na XI SEMAJUR, proposta pelos acadêmicos do curso de Direito do 

Campus de Cáceres;

5) IV Semana de Arquitetura e Urbanismo, proposta pelos acadêmicos do curso 

de Arquitetura e Urbanismo do Campus de Barra do Bugres;

6) O Ensino, a pesquisa e a Extensão mostrando seu potencial na produção 

científica,  proposta  pelos  acadêmicos  dos  cursos  de  Engenharia  de 

Produção Agro-industrial e de Matemática do Campus de Barra do Bugres;

7) I Seminário Interno de Estágio Supervisionado no curso de Licenciatura em 

Computação do Vale do Teles Pires e III SEACE, proposta pelos acadêmicos 

do curso de Computação do Campus de Colíder;

8) Participação dos acadêmicos de Enfermagem no 10º. Congresso Brasileiro 

de  Conselho  em  Enfermagem,  proposta  pelos  acadêmicos  do  curso  de 
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Enfermagem do Campus de Cáceres;

9) Encontro  Universitário  do  Vale  do  Arinos:  contribuições  da  extensão  na 

formação  cultural,  proposta  dos  acadêmicos  do  curso  de  Pedagogia  do 

Campus de Juara;

10) Seminário da Matriz Curricular de Agronomia UNEMAT/CUTs no âmbito do 

Programa de Ciências Agro-ambientais – PCAA, proposta pelos acadêmicos 

do curso de Agronomia do Campus de Tangará da Serra;

11) I Simpósio: Sustentabilidade da produção agroecológica da carne, proposta 

pelos acadêmicos do curso de Zootecnia do Campus de Pontes e Lacerda;

12) Ciclo de Palestras de Ciências Sociais Aplicadas, proposta pelos acadêmicos 

do curso de Ciências Contábeis do Campus de Sinop.

10) Participação em Editais Externos de fomento às ações extensionistas:

a. PROEXT 2007, vinculado ao Fórum Nacional de Pró-reitores de Extensão – 

através do envio de 03 (três) projetos;

b. PROEXT  CULTURA  2007,  parceria  entre  a  Universidade  de  São  Del 

Rei/Petrobrás – envio de 03 (três) projetos, conforme edital;

c. Edital  Nº.  006/2007 – Edital  de apoio à realização de eventos científicos, 

tecnológicos e de inovação, publicado pela Fundação de Amparo a Pesquisa 

no  Estado  de  Mato  Grosso  -  FAPEMAT -  envio  do  Projeto  “Jornada  de 

Conscientização e Ações para a Preservação do Rio Paraguai”;

d.  Envio do Projeto “Jornada de Conscientização e Ações para a Preservação 

do Rio Paraguai”encaminhamento do mesmo ao CNPq, Centrais Elétricas de 

FURNAS S/A e Ministério do Meio Ambiente – MMA através do Programa 

Pantanal  e  também  à  Secretaria  de  Estado  de  Ciência  e  Tecnologia  – 

SECITEC para auxílio financeiro;

e. Edital 007/2007-MEC de financiamento de Projetos de Formação Continuada 

de Professores na Educação Especial – encaminhamento de 01 projeto;

f. Envio do Projeto Festival de Música Inéditas: Cantando Nossa Diversidade 

Cultura ao PROAC da Secretaria de Estado de Cultura;

g. Envio do Projeto “Olimpíadas da Unemat” para a Petrobrás S/A, EMBRAER 

S/A,  Tigre  S/A  –  Tubos  e  Conexões,  Furnas  Centrais  Elétricas  S/A, 

Fundação  Banco  do  Brasil,  Abril  Editora/Fundação  Victor  Civita,  Gol 
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Transportes  Aéreos,  Supermercado  Modelo  Ltda,  Construtora  Norberto 

Odebrecht S/A, TV Globo Ltda, TAM – Transportes Aéreos S/A, TIM Brasil 

S/A, Goodyear do Brasil, Perdigão Agroindustrial, Xerox do Brasil S/A, Ford 

Brasil  S/A,  Honda  Brasil,  Tintas  Coral  Ltda,  Volvo  do  Brasil  S/A,  Yoki 

Alimentos S/A, HSBC Bank S/A, 3M do Brasil Ltda, General Motors do Brasil, 

Souza Cruz S/A, HP Brasil, Volkswagem do Brasil Ltda, Mitsubish Motors, 

Fundação  O Boticário,  Yakult  S/A  Industria  e  Comércio,  Açúcar  Guarani, 

Toyota  do  Brasil,  Banco  Bradesco  S/A,  Banco  Itaú  S/A,  Albras-Alumíno 

Brasileiro S/A, São Paulo Alpargatas S/A, Andrade Gutierrez S/A, Ajinomoto 

do Brasil, Alcatel Telecomunicações S/A, Amanco Brasil S/A, A. Angeloni e 

Cia  Ltda,  Agrale  S/A.  Recebemos  retorno  de  incentivo,  parabenizando  a 

inciativa,  porém  com  sinalização  financeira  desfavorável  das  seguintes 

empresas: Albras S/A, Volvo do Brasil Veículos Ltda, Fiat Automóveis S/A, 

Centrais  Elétricas  S/A,  Sousa  Cruz,  Fundação  Banco  do  Brasil,  Abril 

Editora/Fundação Victor  Civita,  Honda South  América  Ltda,  3M do Brasil, 

Furnas Centrais Elétricas S/A, Toyota do Brasil,  TAM Linhas Aéreas S/A, 

Banco Bradesco S/A, Supermercado Modelo Ltda, Siemens Ltda, EMBRAER 

S/A, Tigre S/A – Tubos e Conexões, HP Brasil, Mitsubish Motors, Fundação 

O Boticário, Goodyear do Brasil e Perdigão Agroindustrial. Houve sinalização 

favorável  apenas  da  Empresa  Petrobrás  S/A  com  o  patrocínio  de  R$ 

100.000,00 (cem mil reais).

11) A Proec participou ativamente das discussões do CEAD/PROEG face aos 

encaminhamentos  dos  projetos  de  educação  a  distância.  Reuniões  internas  na  Unemat,  na 

Secitec, no Sivam, no Sipam, com o objetivo de implantar cursos de graduação e capacitação a 

distância em Mato Grosso.

12) A Proec,  através da sua equipe (pró-reitor,  assessores,  coordenadores e 

chefes de divisão) participou em eventos internos e externos à Unemat, tais como:

Período Atividades

14 de fevereiro de 2007 Participação na Comissão Julgadora do concurso que iria eleger o 

Rei Momo e a Rainha do Carnaval 2007 de Cáceres.

15 a 17/02/2007 Participação  na  Comissão  Julgadora  dos  Blocos  do  Carnaval 

2007-Cáceres/MT.
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17 de março de 2007 Reunião para criação de um novo Conselho Municipal de Cultura 

em Cáceres/MT.

22 de março de 2007 Organização do Dia Mundial da Água, realizado em parceria com o 

FLEC – Fórum de Luta das Entidades Cáceres.

27/03/2007 Participação no evento de inauguração da Delegacia da Mulher, 

Cáceres-MT.

05 à 08 de Abril de 2007 Participação  da Unemat  no JUM’S 2007  –  Jogos Universitários 

Matogrossenses 2007, realizados em Cuiabá—MT.

20/04/2007 Organização e realização da 1ª Conferência Municipal do Direito 

da  Mulher  com  o  tema:  “Tecendo  Políticas  para  Mulheres  no 

Município de Cáceres”.

02 a 06/05/07 Participação  no  Stand  da  Unemat  durante  a  14ª  Festa 

Internacional do Pantanal “Turismo nos caminhos de Rondon” – 

Festa & Negócios, Cuiabá-MT.

18 a 20/05/2007 Participação na Programação do cinqüentenário do Rotary Clube 

de Cáceres com a coordenação da Feira do Artesanato e Comidas 

Típicas.

01/07/2007 Organização da corrida de canoa alusiva ao “Dia do Pescador” 

realizada em conjunto com a Colônia de Pescadores de Cáceres.

05 de julho de 2007 Participação  de  reunião  para  discutir  a  possibilidade  da 

participação  da  Unemat  na  organização  da  Feira  Latino- 

Americana do livro – Literamérica.

09 a 17 de junho de 2007 Participação  da  Unemat  no  JUB’S  2007  –  Jogos  Universitários 

Brasileiros 2007, realizados em Blumenau, Itajaí e Palhoça – SC.

20 de agosto de 2007 Participação na organização do plebiscito sobre a desprivatização 

da  Empresa  Vale  do  Rio  Doce  e  da  passeata  no  Grito  dos 

Excluídos, em parceria com o FLEC.

31 de agosto de 2007 Lançamento  da  Campanha  de  Combate  à  violência  contra  a 

mulher e divulgação da Lei Maria da Penha (Lei nº. 11.340, de 07 

de agosto de 2006), Cáceres/MT.

27/08 a 01/09/07 Realização  da  Jornada  de  Conscientização  e  Ações  para 
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Preservação do Rio Paraguai em Cáceres-MT.

20 de setembro de 2007 Realização da Etapa Final do I Festival Universitário de Músicas 

Inéditas: Cantando Nossa Diversidade Cultural, em Cáceres-MT.

15 a 23/09/07 Organização e participação no Stand do Governo durante o 28º 

FIP em Cáceres-MT.

02 a 04/10/07 Participação no Stand da Secitec na I Conferência Internacional de 

Educação Profissional e Tecnológica em Cuiabá-MT.

09 de outubro de 2007 Participação da Conferência Regional de Meio Ambiente, realizada 

no  auditório  do  CEOM  –  Escola  Estadual  Onze  de  Março  – 

Cáceres/MT,  com  eleição  dos  delegados  para  representar  o 

município na II Conferência Estadual de Meio Ambiente.

11 de outubro de 2007 Realização do evento de apresentação à comunidade de Cáceres 

do  Projeto:  Educação,  Justiça  e  Ação  na  prevenção  ao  uso  e 

tráfico de drogas em Cáceres e Região.

12 de outubro de 2007 Participação voluntária no “Dia Feliz 2007”, Cáceres-MT.

14 de novembro de 2007 Encontro Regional de Educação Básica, visando à realização da 

Conferência  Estadual  de  Educação  Básica-COEEB,  realizada 

juntamente com CEFAPRO, SINTEP e UNEMAT.

14 de novembro de 2007 Participação  nas  atividades  de  Comemoração  ao  Dia  do  Rio 

Paraguai,  realizado  em  parceria  com  o  Fórum  de  Lutas  das 

Entidades de Cáceres – FLEC.

16 a 20 de novembro de 2007 Realização  da  etapa  final  das  Olimpíadas  da  Unemat,  em 

Cáceres-MT.

21 e 22/11/2007 Participação do II Encontro de Extensão Universitária da UFMS e 

do I Seminário de Extensão Universitária da Região Centro Oeste, 

Na UFMS em Campo Grande – MS.

29 de novembro de 2007 Participação na Abertura Oficial  do IV Seminário sobre Políticas 

Afirmativas na UNEMAT: “Aprimorando o acesso”, II Semana de 

Estudos Negros: Educação das relações étnico-raciais: “Políticas 

públicas  para  implementação  da  Lei  Nº.  10.639/03”  e  II 
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Conferência municipal de promoção da igualdade racial, Cáceres-

MT.

11 a 15 de dezembro de 2007 Participação no IV Encontro Mato grossense de Educação e Sócio 

- Economia Solidária – IV EMESOL, Cáceres/MT.

13) A  PROEC,  através  do  pró-reitor  prof.  Ms.  Ilário  Straub,  participou  na 

Comissão de Governo sobre a discussão das políticas de assistência estudantil e reformulação 

dos PCCs das categorias docente e servidores, (ver documento/relatório final das comissões.

14) Dentre as ações a serem concretizadas em 2008, estabelecemos:

I. Implantação do SIEx-BR na Unemat;

II. Efetivar  o  comitê  de  extensão  vinculado  ao  CONEPE 

(objeto:  apreciar  processos,  programas,  projetos,  eventos, 

bolsas);

III. Desenvolver as ações:

a. I Semana do Meio Ambiente;

b. Jornada de Conscientização e Ações para Preservação do Rio Paraguai (2ª 

edição);

c. Festival de Universitário de Músicas Inéditas (2ª edição);

d. Olimpíadas Universitárias (2ª edição);

e. II  Seminário  de  Extensão  da  Unemat/II  SEREx  –Seminário  de  Extensão 

Universitária da Região Centro-Oeste;

f. IV Festival Ecológico Cultural das Águas de Mato Grosso;

g. Trabalhos em ações de assistência  estudantil  (restaurantes  universitários, 

casa de estudantes);

h. Implantar os programas, centros e núcleos extensionistas;

i. Implantação de um coral Universitário Institucional;

j. Contribuir na efetivação do regime de trabalho em DE para os profissionais 

que atuarem nos projetos de extensão;

k. Participar  da organização do V Encontro  Mato-grossense de Educação e 

Sócio – Economia Solidária – EMESOL.

l. Concluir  o  processo  de  Normatização  interna  da  PROEC  através  da 
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Aprovação de Resoluções (CONEPE) que Institucionalizem o Programa  de 

bolsas;  a  normativa  sobre  programas,  projetos,  centros  e  núcleos;  a 

normativa sobre cursos, eventos e publicações, entre outras;

m. Desenvolver  ações  para  integração  dos  acadêmicos,  por  Campus  e  por 

cursos.

n. Produção de informativo sobre a extensão, objetivos e competências; infor-

mar sobre as áreas e as linhas. Organização da extensão no Brasil. 

o. Implantar a Câmara de extensão da PROEC. 

p. Manutenção e fortalecimento dos projetos de extensão. 

q. Acompanhar a execução dos projetos e das atividades dos bolsistas de ex-

tensão e apoio, in loco.

Assinam este relatório:

Prof.Ms. Ilário Straub

Pró-reitor de Extensão e Cultura

Profª. Ms. Nilce Maria da Silva

Assesora de Extensão – PROEC

Prof. Ms. Josivaldo Constantino dos Santos

Assessor de Cultura – PROEC

Profª. Ms. Leila Cristiane Delmadi

Coordenador de Dsesenvolvimento Sócio-Cultural – PROEC

Profª. Ms. Evanil de Almeida Cardoso

Coordenadora de Programas e Projetos de Extensão – PROEC
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Prof. Dr. João de Deus dos Santos

Coordenador de Avaliação e Acompanhamento de Projetos de Extensão - PROEC

Pedro José de Lara

Coordenador de Assuntos Comunitários e Estudantis – PROEC

Joseane dos Santos Cunha

Coordenadora de Cursos e Eventos de Extensão – PROEC

Eládio Crisóstomo de Oliveira

Chefe da Divisão de Cultura – PROEC

Francesco Senatore de Oliveira

Chefe da Divisão de Esporte e Lazer – PROEC

Maria Izabel dos Santos Ribeiro

Assessora Administrativa- PROEC

Valci Aparecida Barbosa

Assessora de Expedição, Controle e Registro Documental – PROEC

Zenaide de Souza Benevides

Agente Administrativo


