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IDENTIFICAÇÃO

Instituição: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA – PROEC
Pró-Reitor: ILÁRIO STRAUB
Exercício de Gestão: 2008 Município: CÁCERES/MT
E-mail: proec2unemat@gmail.com ou proec@unemat.br
Home Page: www.unemat.br/proec
DDD/Telefone: (65)3221-0024 ou 3221-0037
FAX: (65) 3222-3908

RESUMO

A Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, possui em sua estrutura administrativa a 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROEC. Em junho do corrente ano (2008) a PROEC foi 

reestruturada, atendendo a uma determinação da Sede Administrativa da UNEMAT, que buscou 

adequar a gestão da UNEMAT ao orçamento estabelecido pelo Governo do Estado e também ao 

novo PCCS aprovado através das Leis Complementares 320 e 321/2008. A PROEC, ainda em 

processo de reestruturação, desenvolveu diversas ações dignas de registro, sendo elas: elaboração 

e divulgação de resoluções que norteiam a proposição e execução de centros, núcleos, programas e 

projetos  de  extensão;  realização  de  eventos  culturais;  participação  em eventos  realizados  por 

outros segmentos internos e externos à UNEMAT; capacitação do corpo docente e técnico no 

Sistema de Informação e Extensão Universitária – SIEX; elaboração de Edital de Fluxo Contínuo 

para Ações de Extensão; concessão de bolsas de extensão e apoio aos acadêmicos,  através de 

editais específicos, entre outras. O presente relatório refere-se as ações desenvolvidas em 2008.

http://www.unemat.br/proec
mailto:proec@unemat.br
mailto:proec2unemat@gmail.com
mailto:proec2unemat@gmail.com
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1. INTRODUÇÃO

A Pró-Reitoria  de  Extensão  e  Cultura  -  PROEC  da  Universidade  do  Estado  de  Mato 

Grosso - UNEMAT surgiu em outubro de 2002, resultante do desmembramento da antiga PREEX – 

Pró-reitoria de Ensino e Extensão, que respondia pelas áreas de ensino e extensão. Desde esta data, 

vem atuando de forma efetiva, na proposição e execução das ações de extensão na UNEMAT.

Tomando por base, o compromisso social, a democracia e a autonomia como princípios 

norteadores da UNEMAT, a Extensão Universitária tem como objetivos:

I- Fortalecer as ações de interação da universidade com a sociedade;

II- Fortalecer as diretrizes definidas pelo Plano Nacional de Extensão, a saber:

a. Impacto e transformação;

b. Interação dialógica;

c. Interdisciplinaridade  e  indissociabilidade  entre  ensino-

pesquisa-extensão.

III- Mediar  o  ensino  e  a  pesquisa  de  acordo  com  as  demandas  da  sociedade,  buscando  o 

comprometimento da comunidade universitária com seus interesses e necessidades sociais;

IV- Garantir uma concepção do espaço acadêmico, entendido como todos os ambientes dentro e 

fora da universidade, em que se realizam o processo histórico-social com suas múltiplas 

determinações;

V- Contribuir para o desenvolvimento econômico, social e cultural priorizando especificidades 

regionais;

VI-  Incentivar práticas acadêmicas que promovam a cidadania e a melhoria da qualidade de 

vida;

VII- Estabelecer mecanismos de interação entre o saber acadêmico e o saber popular, visando à 

geração  de  novos  conhecimentos  que  devem  ser  apropriados  pela  comunidade  tanto 

enquanto processos como produtos;

VIII- Implementar o processo de socialização do conhecimento acadêmico junto a comunidade 

externa;

IX- Contribuir  para  (re)formulação  de  concepções,  flexibilização  e  práticas  curriculares  da 

universidade,  para sistematização  e  qualidade  do conhecimento  produzido no ensino,  na 

pesquisa e na extensão.

De acordo com o Plano Nacional de Pró-reitores de Extensão das Universidades Públicas e 

com a Resolução Nº. 022/2003 – CONSUNI (Estatuto da Universidade do Estado de Mato Grosso – 

UNEMAT), concebe-se a Extensão Universitária como um processo educativo, cultural, científico  
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e tecnológico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável, possibilitando a interação  

entre Universidade e comunidade na qual está inserida, viabilizando a relação transformadora 

entre Universidade e a Sociedade.

Com base nestes princípios é que a PROEC tem pautado suas ações e, no ano de 2008 

procurou superar todos os obstáculos impostos pelas diversas mudanças administrativas, para que a 

Extensão Universitária se consolidasse dentro do conceito metodológico da indissociabilidade entre 

as três dimensões que constituem o fazer universitário: Ensino, Pesquisa e Extensão.

2. RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR CADA SETOR QUE COMPÕEM 

A PROEC, EM 2008

2.1.  Coordenadoria  de  Desenvolvimento  Sócio-Cultural  e  Assessoria  de  Gestão de 

Extensão – Profª. M.Sc. Leila Cristiane Delmadi

• Elaboração e divulgação de 08 (oito) editais para Coordenação de Projetos de Extensão e 

Concessão de Bolsa, nas modalidades: Extensão e Cultura (Editais Nº. 002, 003, 004, 006, 

009, 014, 015 e 018/2008/PROEC);

• Representação  da  PROEC  em  03  (três)  eventos,  sendo  estes  internos  ou  externos  à 

UNEMAT  (Homenagem  ao  Cururueiros  de  Cáceres,  no  lançamento  do  livro  “Corpo, 

Educação e Cultura: saberes e práticas da cultura mato-grossense”; Solenidade de Posse da 

Diretoria do Conselho Municipal  de Turismo – COMTUR  e IX Semana de Geografia  - 

“Geografia: Ensino, Território e Meio Ambiente”);

• Organização das atividades culturais no “II Fórum de Ensino Superior - FES”;

• Organização da  “Semana do Meio Ambiente  – Comemoração ao Dia Mundial do Meio  

Ambiente”, nos dias 05 e 06 de Junho;

• Participação  no  “III  Fórum  de  Educação  e  Diversidade  -  Educação  em  contexto  

intercultural”, realizado no Campus Universitário de Tangará da Serra/MT, no período de 

22 a 24 de Junho;

• Participação na discussão e criação do novo organograma da PROEC, em todo o mês de 

Julho;

• Participação  na discussão de reformulação  da Resolução Nº.  036/2000 – CONEPE,  que 

Normatiza a Extensão Universitária;

• Representação do Pró-Reitor de Extensão e Cultura – PROEC, Prof. M.Sc. Ilário Straub no 

“Painel de Oportunidades nas Políticas Públicas do MEC para as Universidades Públicas  

Estaduais  e  Municipais”,  realizado  em  Brasília/DF,  no  dia  27  de  Agosto  de  2008  e 
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organizado pela ABRUEM;

• Participação  na  Comissão  Organizadora  para  escolha  do  Hino  da  UNEMAT.  Ação 

desenvolvida nos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro/2008. Lançamento oficial 

do Hino da UNEMAT, no dia 05 de Setembro;

• Participação na Comissão Organizadora do II Festival Universitário de Músicas Inéditas – 

UNEMAT 30 anos de história. A final do II Festival, aconteceu em Cáceres, no dia 24 de 

Setembro;

• Participação  na  reunião  sobre  o  “Programa Estadual  de  Avaliação  da  Conformidade –  

PEAC”, realizada no dia 15 de Outubro, na Sala de Reuniões da Reitoria/UNEMAT, cujo 

objetivo foi celebração do Termo de Convênio entre a UNEMAT e o IMEQ/MT.

• Participação,  como  representante  da  PROEC  na  reunião  sobre  “Zoneamento  Sócio-

Econômico e Ecológico do Estado de Mato Grosso”, realizada no dia 17 de Outubro, no 

auditório da Câmara dos Vereadores de Cáceres;

• Reunião  com a  Pró-Reitoria  de  Ensino  de  Graduação  –  PROEG,  sobre  a  Comissão  de 

Estudos  para  aplicação  da  Lei  Nº.  10.639/03,  na  ementa  dos  cursos  de  Graduação  da 

UNEMAT. Realizada no dia 20 de Outubro, às 09h00;

• Reunião  na Colônia  dos  Pescadores  Z2 de Cáceres,  sobre  a  elaboração  de projetos  que 

promovam o “Arranjo Produtivo Local  da Pesca em Cáceres”.  Realizada  no dia  21 de 

Outubro, às 08h30min; Participação em outras 09 (nove) reuniões com os pescadores da 

Colônia Z2 e equipe da UNEMAT responsável pela elaboração dos projetos;

• Presença  na Reunião  do CONEPE e apresentação  das  pautas  da PROEC.  Realizado  no 

auditório do Hospital Regional, nos dias 28, 29 e 30 de Outubro;

• Reunião  proposta  pela  Diretoria  de  Gestão  de  Programas,  no  Campus  Universitário  de 

Cáceres, sobre uma possível parceria entre a UNEMAT e o Grupo JUBA. Realizada no dia 

05 de novembro, às 15h00;

• Representação  do Magnífico  Reitor  da  UNEMAT,  Prof.  Taisir  Mahmudo  Karim e  Pró-

Reitor  de  Extensão  e  Cultura,  Prof.  Ilário  Straub,  no  “VI  Encontro  de  Educadores,  do 

Programa Integração AABB Comunidade”, no dia 06 de novembro, às 07h30min, na sede 

da Associação Atlética do Banco do Brasil;

• Participação, representando a PROEC, na abertura do I Congresso de Ciência e Divulgação  

Científica  e  II  Mostra  de  Ensino  de  Ciência  Investigativa  e  Experimental.  Dia  10  de 

novembro, na Cidade Universitária;

• Consolidação de uma reunião em no Campus Universitário de Pontes e Lacerda/MT, com o 

objetivo de divulgar as Resoluções Nº. 081 e 082/2008 e Instruções Normativas Nº. 001 e 
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002/2008 e também o SIEX;

• Atuação direta na organização do II SEREX/CO – II Seminário de Extensão Universitária  

da Região Centro-Oeste: Universidade, Desenvolvimento e Inclusão Social,  II Fórum de  

Extensão  da  UNEMAT,  I  Simpósio  de  Ensino-Pesquisa-Extensão:  Universidade,  

Desenvolvimento Social e Responsabilidade, que aconteceu nos dias 25 e 26 de Setembro de 

2008, no Centro de Limnologia e Biodiversidade do Pantanal – CELBE;

• Atuação como avaliadora Ad Hoc, dos trabalhos enviados ao II SEREX/CO – II Seminário  

de  Extensão  Universitária  da  Região  Centro-Oeste:  Universidade,  Desenvolvimento  e  

Inclusão  Social,  II  Fórum  de  Extensão  da  UNEMAT,  I  Simpósio  de  Ensino-Pesquisa-

Extensão: Universidade, Desenvolvimento Social e Responsabilidade,;

• Submissão ao  II SEREX/CO – II Seminário de Extensão Universitária da Região Centro-

Oeste:  Universidade,  Desenvolvimento  e  Inclusão  Social,  II  Fórum  de  Extensão  da 

UNEMAT, I Simpósio de Ensino-Pesquisa-Extensão: Universidade, Desenvolvimento Social  

e  Responsabilidade, do  resumo  referente  ao  Projeto  de  Extensão:  II  Jornada  de 

Conscientização e Ações para Preservação do Rio Paraguai, aprovado para “Comunicação 

Oral” no evento;

• Organização  da  II  Jornada  de  Conscientização  e  Ações  para  Preservação  do  Rio  

Paraguai, com reuniões satélites no dia 14 de novembro (Dia do Rio Paraguai, sendo elas: 

1ª)  Políticas  Públicas  e  Zoneamento  Sócio-Econômico  e  Ecológico  de  Cáceres/MT, 

proferida  pela  Profª.  Esp.  Nelci  Eliete  Longhi;  2ª)  Comunidades  Tradicionais: 

Conhecimento  e  Conservação  da  Natureza,  proferida  pela  Profª.  Dra.  Maria  Antonia 

Carniello; 3ª) Movimentos Sociais e a Conservação da Natureza, proferida pela Profª. M.Sc. 

Solange Ikeda Kimie Castrillon.

2.2. Assessoria de Gestão de Cultura – Prof. M.Sc. Josivaldo Constantino dos Santos

• Participação na reunião de apresentação e treinamento sobre o Sistema de Informação em 

Extensão Universitária – SIEX, realizada no dia 13 de fevereiro,  na sala de reuniões da 

Reitoria;

• Reunião com o Músico Natanael (Natu), cujo assunto foi o orçamento para a gravação do 

CD, resultado do I Festival Universitário de Músicas Inéditas – Cantando nossa diversidade 

cultural. Realizada no dia 13 de Fevereiro (Orçamento R$ 2.500,00);

• Reunião com o Músico e empresário Giancarlo Araújo, cujo assunto foi o orçamento para a 

gravação do CD, resultado do I Festival Universitário de Músicas Inéditas – Cantando nossa 

diversidade cultural. Realizada no dia 18 de Fevereiro no Estúdio Música e Cia.;
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• Reunião com a coordenação do Núcleo UNEMAT/UNITRABALHO, sobre: Avaliação dos 

trabalhos  desenvolvidos  junto  aos  Movimentos  Sociais,  propostas  de  Incubação  de 

Empreendimentos Solidários em diversas regiões de Mato Grosso. Realizada no dia 28 de 

Fevereiro;

• Visita ao Campus Universitário de Alto Araguaia/MT e reunião com os Coordenadores de 

Projetos de Extensão e seus bolsistas. Realizada no dia 04 de Março;

• Em  abril  do  corrente  ano,  foi  realizada  a  readequação  do  Projeto  para  o  II  Festival 

Universitário de Músicas Inéditas, sob o tema “UNEMAT – 30 anos de história”;

• No dia 05 de maio, teve início à gravação do CD, referente ao I Festival. Este processo de 

gravação se estendeu até junho;

• Representação da UNEMAT, no lançamento do CD “Talentos de Mato Grosso”, no Centro 

de Eventos do Pantanal, em Cuiabá/MT. Evento realizado no dia 07 de Maio;

• Participação  em  reunião  com  o  Pró-Reitor  de  Planejamento  e  Desenvolvimento 

Institucional, Prof. Vitérico Jabour Maluf e com o Prof. Juliano Moreno, que apresentaram a 

idéia de elaboração de um Edital para a escolha do Hino da UNEMAT. Realizada no dia 09 

de Maio. No dia 11 do referido mês, deram-se inicio aos trabalhos para o Concurso do Hino 

da UNEMAT, com a decisão de que a PROEC, escreveria o Projeto;

• Representação da PROEC no I Simpósio de Ciências Agrárias e Biológicas do Campus de 

Cáceres, realizado no dia 03 de Junho;

• Reunião  no  Gabinete  do  Reitor  para  discutir  as  dificuldades  encontradas  pelo  Prof.  Dr. 

Fiorelo  Picoli,  na  Coordenação  do  Campus de  SINOP.  Participaram  da  reunião  alguns 

coordenadores de Campus, Pró-reitores e o Coordenador da Faculdade de Educação;

• Participação  no  TALK  SHOW,  com  os  atletas  do  Circuito  Banco  do  Brasil  de  Vôlei, 

organizado pelo Departamento de Educação Física do Campus de Cáceres, por ocasião da 

realização de etapa do circuito em Cáceres. Realização no dia 16 de Junho, no EMAJ;

• Representação da PROEC, em SINOP na inauguração do Palco Móvel para apresentações 

culturais. Evento organizado pela Profª Rute Varea, no dia 02 de Julho;

• Representação da PROEC e do Magnífico Reitor, Prof. Taisir Mahmudo Karim, na primeira 

noite cultural por ocasião do Convênio com a Eletronorte: Projeto- Artes e Inclusão Social 

em Sinop, no dia 04 de Julho;

• Visita ao Campus Universitário do Médio Araguaia em Luciara, para contatar a Secretaria 

de Cultura do Município e a Coordenação do Núcleo Pedagógico para firmar parceria na 

realização da etapa regional do II Festival Universitário de Músicas Inéditas. Realizada no 

período de 14 a 19 de Julho;
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• Participação  em  reunião  com  Ana  Moreira,  Coordenadora  do  Intercâmbio  Cultural  da 

Secretaria de Estado de Cultura (e equipe) para tratar sobre o levantamento do patrimônio 

cultural material e imaterial dos municípios de Mato Grosso. Realizada no dia 12 de Agosto, 

em Cuiabá;

• Reunião com o Secretário de Estado de Cultura, Sr. Paulo Pitaluga, onde se solicitou apoio 

para o III Festival Universitário de Músicas Inéditas em 2009. Realizada em 12 de Agosto;

• Reunião com a Coordenadoria de Intercâmbio Cultural (SEC) e também o coordenador de 

Cultura da UFMT. Realizada no dia 25 de Agosto em Cuiabá;

• No dia 03 de Setembro, a Comissão Julgadora do Concurso “Hino da UNEMAT” se reuniu 

para  a  realização  dos  trabalhos.  O  Hino  escolhido  foi  gravado  no  Stúdio  FERMATA 

Produções pelos membros da Comissão Julgadora;

• Participação no lançamento do CD do I Festival Universitário de Músicas Inéditas e do Hino 

da  UNEMAT.  Este  evento  fez  parte  das  comemorações  dos  30  anos  da  Instituição. 

Realização no dia 05 de Setembro;

• Reunião na SEMATUR, para os ajustes da Final do II Festival Universitário de Músicas 

Inéditas a ser realizado no dia 24 do corrente ano, no FIP. Reunião em 08 de Setembro;

• No dia 10, houve uma reunião com o representante da Banda Conexão, sobre a final do II 

Festival de Músicas Inéditas;

• No mês de setembro foi celebrado um Termo de Cooperação entre UNEMAT/SECITEC 

para aquisição de passagens, afim de que os músicos dos Campi pudessem vir e participar da 

Final do II Festival Universitário de Músicas Inéditas e para o financiamento da gravação do 

CD do referido festival;

• Organização da Final do II Festival Universitário de Músicas Inéditas no palco principal do 

29ª Festival Internacional de Pesca Esportiva – FIP em Cáceres. O público que assistiu ao 

festival foi aproximadamente 2000 mil pessoas. Evento realizado no dia 24 de Setembro;

• Participação na organização do II SEREX – CENTRO OESTE, II Fórum de Extensão da 

UNEMAT e I Simpósio de Ensino-Pesquisa-Extensão. A Assessoria de Gestão de Cultura 

organizou as apresentações culturais do evento e apresentou um painel sobre o I Festival de 

Músicas Inéditas. Realização, nos dias 25 e 26 de Setembro;

• Reunião em Cuiabá, com o Sr. Fábio do Núcleo Sistêmico/SECITEC para obter informações 

de como proceder na abertura do edital do processo de licitação para a gravação do CD. 

Realizada no dia 02 de Outubro;

• Participação  em  Cuiabá  do  Encontro  da  Diversidade  Cultural,  Teia  Regional  do  Plano 

Nacional de Cultura, na Assembléia Legislativa de MT. Participou como mediador da quinta 
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mesa  sobre Políticas  Culturais,  representando a  PROEC, o Prof.  M.Sc.  Juliano Moreno, 

Coordenador de Cultura, Esporte e Lazer da PROEC. Realização nos dias 10, 11 e 12 de 

Outubro;

• Reunião no Núcleo Sistêmico com o Sr Fábio, Sra. Leda e Assessoria Jurídica da SECITEC 

para cobrar o motivo da não abertura do edital de licitação. Ficou decidido que o processo 

de licitação será aberto em Março de 2009 e a gravação em meados de maio. Realização da 

reunião no dia 18 de Novembro, em Cuiabá;

• Participação no Seminário Municipal das Comissões de Direitos Humanos e apresentação da 

proposta de elaboração de projetos de extensão de acordo com as necessidades apontadas 

pelas comissões.  A proposta foi  acatada e no próximo dia haverá outra reunião.  Evento 

ocorrido no dia 02 de Dezembro;

• Participação da Assessoria de Gestão de Cultura/PROEC na abertura e encerramento do II 

Congresso Universitário realizado no Hotel Fazenda Mato Grosso/Cuiabá – MT no período 

de 07 a 11 de Dezembro;

• Participação  na  abertura  da  “Semana  de  Comunicação  dos  Trabalhos  de  Iniciação 

Científica” do 8º semestre do curso de Pedagogia de Cáceres realizado na Câmara Municipal 

de Vereadores, no dia 08 de Dezembro;

• Encontro  com  as  Comissões  de  Direitos  Humanos  no  Fórum  para  a  organização  das 

atividades a serem desenvolvidas em 2009 no combate à violência. Dia 16 de Dezembro.

2.3.  Diretoria  de  Gestão  de  Extensão  –  Profª.  M.Sc.  Maria  José  Landivar  de 

Figueiredo Barbosa

• Inicia  os  trabalhos  na PROEC em maio  do corrente  ano,  no cargo de Coordenadora de 

Extensão,  através  da  Portaria  Nº.  1.001/2008 com vigência  no período de 01/05/2008 a 

02/10/2010  expedida  pelo  Magnífico  Reitor  da  UNEMAT,  Prof.  Ms  Taisir  Mahmudo 

Karim;

• Realização de estudos sobre a  Normatização da Extensão Universitária, que são definidas 

através da Resolução Nº. 036/2000 – CONEPE, e norteadas também pelo Plano Nacional de 

extensão universitária, Sistemas de dados e informações da extensão, Avaliação Nacional da 

extensão universitária, Extensão Universitária: organização e sistematização, entre outros;

• Realização  de  um  levantamento  sobre  a  quantidade  de  projetos,  programas  e  núcleos, 

público atendido e áreas de atuação das ações de extensão. Esta atividade foi realizada em 

conjunto com a Coordenadoria de Acompanhamento e Avaliação de Projetos de Extensão;

• Foi realizado um levantamento  sobre os projetos  em andamento  denominados  contínuos 
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e/ou provenientes do edital Nº. 001/2006, levantamento sobre a entrega de relatório final 

abril/2008 e/ou parcial, bem como os planos de trabalho para prorrogação dos projetos;

• Foi elaborado por esta Diretoria, o regimento da Câmara de Extensão que foi apresentado e 

discutido a princípio, na PROEC e posteriormente apresentado e discutido com alguns Pró-

reitores e Diretores de Institutos e Faculdades;

• Participação no II Fórum de Ensino Superior – FES, nos dias 22 e 23 de maio de 2008 

compondo com a Profª. Nilce Maria da Silva e os técnicos Maria Isabel dos Santos e Pedro 

José de Lara, a Comissão responsável pelo GT de Políticas e Assuntos Estudantis;

• Foi  elaborada  por  esta  Diretoria,  uma  minuta  de  resolução  substituta  a  036  conforme 

organização  e  sistematização  estabelecidas  no  Fórum  de  Pró-reitores  de  Extensão  das 

Universidades Públicas Brasileiras – FORPROEX. Esta foi apresentada, discutida e alterada 

conforme as contribuições apresentadas e julgadas pertinentes no âmbito da PROEC;

• Acompanhamento às ações desenvolvidas pelo Prof. Santino Seabra Jr. quando das análises 

de projetos, avaliação e atualização das planilhas;

• Contribuição  na  elaboração  do  projeto  do  I  Simpósio  de  Ensino-Pesquisa-Extensão  da 

UNEMAT coordenado pelo referido professor e apresentado à FAPEMAT e contribuição na 

elaboração  do  Edital  Nº.  020/2008/PROEC/UNEMAT do  II  SEREX-CO:  Seminário  de 

Extensão  Universitária  da  Região  Centro-Oeste:  “Universidade,  Desenvolvimento  e 

Inclusão Social” e II Fórum de Extensão da UNEMAT;

• Realização de um levantamento do nome das escolas municipais  e estaduais,  endereço e 

telefone,  a pedido da Profª.  M.Sc. Leila  C. Delmadi,  para o ciclo de palestras que seria 

realizado por ocasião da II Jornada de Conscientização e Ações para Preservação do Rio 

Paraguai;

• Participação na coordenação de Alojamento do II SEREX, com ações para a locação de um 

espaço  adequado  para  a  realização  do  evento.  Levantamento  de  preços  junto  a  hotéis, 

Chácara Santa Rosa, entre outros. Articulação junto à Escola Estadual Dr. José Rodrigues 

Fontes para alojamento de alunos participantes; Casa de mestrado e Antigo Secomex para 

alojar os professores e técnicos das universidades participantes;

• Articular  a  locação da Chácara Santa  Rosa para os  músicos  participantes  do II  Festival 

Universitário de Músicas Inéditas da UNEMAT, evento este coordenado pelo Prof Josivaldo 

Constantino dos Santos;

• Recepcionar a equipe da Pró-reitoria de Extensão da Universidade Federal de Mato Grosso – 

UFMT, que participou do II SEREX;

• Participação  no  Conselho  Editorial  do  Caderno  de  Extensão  resultante  dos  trabalhos 
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apresentados no II SEREX e II Fórum de Extensão da UNEMAT;

• Participação como avaliadora Ad Hoc dos trabalhos inscritos para o II SEREX, I Simpósio 

de Ensino-Pesquisa-Extensão: Universidade, desenvolvimento social e responsabilidade e II 

Fórum de Extensão;

• Produção  de  um artigo  intitulado  “Reflexões  sobre as  ações  da PROEC/UNEMAT” em 

nome dos professores integrantes da Pró-Reitoria.

2.4. Diretoria de Gestão de Programas – Profª. M.Sc. Loriége Pessoa Bittencourt

• Inicia os trabalhos na PROEC em Agosto do corrente ano, no cargo de Diretora de Gestão 

de Programas;

• Realização  de  estudos  sobre  os  documentos  ligados  a  extensão,  internos  e  externos  a 

universidade, tais como: 1)  Plano Nacional de Extensão de 1999 que define as diretrizes 

para  extensão  universitária;  2) Livro:  Avaliação  Nacional  da  Extensão  Universitária  do 

Fórum de Pró-Reitores  de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras,  editado pela 

UESC em 2001; 3) Livro: Indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão, do Fórum de 

Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, editado pela UFRGS em 

2006; 4) Livro: Extensão Universitária:  organização e sistematização,  do Fórum de Pró-

Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras,  editado em Belo Horizonte 

pela Coopmed em 2007; 5) Resolução nº. 036/2000 que homologa as discussões e diretrizes 

produzidas no Primeiro Fórum de Extensão da UNEMAT;

• Realização de um levantamento das ações de extensão em desenvolvimento, chegando à 

conclusão que em Agosto de 2008 tínhamos:

o 06 Centros de Extensão;

o 05 Núcleos de Extensão;

o 02 Programas de Extensão;

o 01 Grupo de Extensão

• Registra-se que os projetos de extensão são em maior número;

• Elaboração de resoluções para regulamentar a política de extensão de criação e implantação 

dos Centros e Núcleos de Extensão e Projetos e de Programas de Extensão da UNEMAT, a 

partir de um documento e discussões internas com a equipe da PROEC;

• Reunião com os Diretores de Institutos e Faculdades para apresentação das propostas de 

resoluções;

• Envio  destas  propostas  aos  departamentos  de  todos  os  Campi da  UNEMAT,  para  que 

fossem apreciadas e feitas sugestões;
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● Encaminhou-se então ao CONEPE de Outubro/2008 as minutas de Resoluções: de Centros e 

Núcleos de Extensão e Projetos e Programas de Extensão. No CONEPE citado, a PROEC 

aprovou as duas resoluções:

 Resolução  nº  081/2008  -  CONEPE que  aprova  a  regulamentação  da  política  de 

extensão de criação e implantação dos Centros e Núcleos de Extensão da Universidade 

do Estado de Mato Grosso – UNEMAT;

 Resolução nº 082/2008 – CONEPE que aprova as normas para a proposição e execução 

de Projetos e Programas de Extensão Universitária da Universidade do Estado de Mato 

Grosso - UNEMAT.

● Em agosto de 2008, foi feita por esta Diretoria, uma mobilização interna para a participação 

dos  professores  e  técnicos  administrativos  na  chamada  pública  do  Edital  nº  009/2008 - 

PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PROEXT 2008 – MEC/SESu/DIPES;

● Como produto desta mobilização, foram apresentadas a esta Pró-reitoria três propostas de 

programas, e estas passaram por uma avaliação interna com critérios estabelecidos por uma 

banca de avaliação;

● Participação em Cuiabá/MT, no dia 15/08 da Reunião de articulação do PIESES – Programa 

Institucional de Educação e Sócio-Economia Solidária representando o Prof. Ilário Straub;

● Participação efetiva na Organização da Comissão Científica  de Avaliação dos Trabalhos 

encaminhados ao II SEREX;

● Atuação como avaliadora Ad Hoc dos resumos inscritos no II SEREX;

● Coordenação da Comissão de Apresentações dos Trabalhos inscritos nas modalidades de 

Painel e Comunicação Oral do II SEREX;

● Participação no Seminário Universidade em Debate, nos dias 09 e 10 de Outubro;

● Elaboração em conjunto com a equipe da PROEC, da Tese: “A Extensão e a Cultura na 

UNEMAT: Conceituação, Reflexões e Perspectivas” que foi encaminhada ao II Congresso 

Universitário para ser discutida na linha de reflexão: Diretrizes para o ensino, a pesquisa e a 

extensão;

● Organização, mobilização e participação de uma reunião com representantes do IMEQ-MT 

e PROEC/UNEMAT para articulação de um convênio institucional para o desenvolvimento 

de um Programa de Avaliação da Conformidade. Realizada no dia 15 de Outubro, na sala de 

reuniões da Reitoria;

● Promoção da articulação de possíveis programas de extensão no Campus de Cáceres a partir 

de uma iniciativa do Supermercado Juba para firmar convênios com a UNEMAT;
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● Reuniões com o Prof. Pedro Lázaro da Universidade de Cuba, atuando no Departamento de 

Educação Física da UNEMAT, para configuração de um possível programa de esporte para 

o Campus de Cáceres;

● Realização de contatos com professores ligados aos Projetos de Extensão das Olimpíadas da 

Matemática nos Campi Universitários de Cáceres, Profª. Márcia Dal Toe; de SINOP, Prof. 

Rogério Reis e Profª.  Chiara;  e Barra do Bugres,  Profª.  Daíse Lago; com a intenção de 

agregar  os projetos de extensão desenvolvidos localmente em um programa de extensão 

ligado a FACIEX;

● Participação em Novembro do Seminário de Políticas Afirmativas promovido pela PROEG 

– Pró-Reitoria de Ensino de Graduação em parceria com a PROEC, onde coordenamos duas 

mesas  temáticas.  Uma com apresentação  dos  programas  da  UNEMAT e a  outra  com a 

temática da Educação do Campo;

● Elaboração dos formulários para criação de Centros e Núcleos e Programas de Extensão e 

publicação dos mesmos, na página da PROEC no site da UNEMAT;

● Elaboração de uma  compilação de informações referentes a todos os projetos de extensão 

vigentes, para serem incluídas na página da PROEC.

2.5. Diretoria de Gestão de Revisão da UNEMAT Editora – Profª. M.Sc. Maristela 

Cury Sarian

• A Diretoria de Gestão de Revisão  foi criada por meio da Portaria Nº. 1.987/2008, dando 

início a seus trabalhos em agosto de 2008;

• Compete a esta diretoria a revisão em língua portuguesa de todo o material a ser publicado 

por meio da UNEMAT Editora;

• Revisão do livro:  Perfil sociopolítico, econômico e educacional de Campos de Júlio - MT 

1980 – 2004 – Josiane Magalhães e Neuza;

• Revisão dos Anais da VI Jornada de Pedagogia (2006);

• Revisão dos Anais da VII Jornada de Pedagogia (2007);

• Revisão dos Cadernos do 7º Ebet (2008);

• Revisão dos Cadernos do II SEREX (2008);

• Revisão das Revistas da FAED, edições 9 e 10 (jan/jun – 2008 e jul/dez – 2008);

• Revisão  do  livro:  O Estágio  Interdisciplinar  no  Processo  de  Formação  Docente  –  Irton 

Milanesi;

• Colaborou  na  revisão  de  materiais  não  veiculados  pela  Editora,  mas  pertencentes  a 

instâncias  da  UNEMAT,  como  algumas  Resoluções  do  CONEPE  e  do  CONSUNI  e 
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documentos produzidos pela equipe da PROEC – Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, tais 

como editais e ofícios.

2.6.  Diretoria Administrativa de Assuntos Comunitários e Estudantis  – DAACE – 

Pedro José de Lara

• A Coordenadoria de Assuntos Comunitários e Estudantis – CACE a partir da aprovação da 

Lei  Nº.  319/2008 que  deu  nova  estrutura  a  Universidade,  passou a  ser  denominada  de 

Diretoria Administrativa de Assuntos Comunitários e Estudantis – DAACE;

• Elaboração e publicação de Edital de Concessão de 88 (oitenta e oito) bolsas apoio, sendo 

disponibilizados 02 (dois) bolsistas apoio para cada curso regular da Universidade;

• Elaboração de pareceres referentes a contratação dos bolsistas apoio, após recebimento e 

conferência da documentação enviada, pelos diversos Campi Universitários;

• Elaboração e publicação de Editais de concessão de bolsas de extensão universitária, para 

atendimento aos diferentes projetos dos diversos Campi da universidade;

• A DAACE efetuou a confecção de 185 (cento e oitenta e cinco) certificados aos bolsistas;

• Durante a semana do calouro no primeiro e no segundo semestre do ano de 2008, a PROEC, 

através da DAACE confeccionou e distribuiu uma cartilha informativa a todos os calouros 

da universidade, com as principais informações institucionais de interesse aos acadêmicos;

• Foram realizadas visitas a todos os ingressantes nos cursos regulares do Campus de Cáceres, 

dando as boas vindas e apresentando as ações da PROEC/DAACE;

• No segundo semestre de 2008, A DAACE foi convidada pelos CAs de História e Geografia, 

do Campus de Cáceres, para falar sobre o programa e a política de bolsas da universidade, 

evento realizado no departamento de História;

• No II Fórum de Ensino Superior da UNEMAT, realizado em Cáceres, estivemos a frente do 

GT que discutiu as políticas de assistência estudantil na UNEMAT;

• Participação efetiva na Comissão Financeira do II SEREX, realizado pela PROEC. As ações 

desta  comissão  consistiram  desde  a  negociação  dos  recursos  financeiros,  aquisição  de 

orçamentos,  contratação  de  serviços  e  compras  de  material,  até  a  prestação  de  contas 

referente a todo o evento;

• Em novembro fomos convidados pelo Núcleo de Estudos sobre Gênero, Raça e Alteridade - 

NEGRA, para desenvolver atividades sobre questões raciais, com acadêmicos pertencentes 

ao projeto e  interessados no assunto,  trabalho este  realizado no  Campus de Cáceres,  no 

Departamento de História;

• Participação  nas  reuniões  internas  da  PROEC,  com  objetivos  de  elaborar  resoluções  e 
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discutir políticas de assistência estudantil.

2.7.  Assessoria  Técnica  de  Expedição  e  Registro  Documental  –  Valci  Aparecida 

Barbosa

• No  primeiro  semestre  de  2008,  esta  função  era  denominada:  Assessoria  Técnica  de 

Expedição, Registro e Controle Documental, porém com a implantação do novo PCCS dos 

PTES e com a aprovação do novo organograma da UNEMAT (Resolução Nº. 015/2008 – 

CONSUNI) a função passou a ser denominada Assessoria Técnica de Registro e Expedição 

Documental;

• Como ações desenvolvidas  por esta Assessoria,  destaca-se a elaboração de 189 (cento e 

oitenta e nove) pareceres referentes a assuntos diversos, tais como:

o Aprovação,  prorrogação  e  institucionalização  de  projetos,  centros  e  núcleos  de 

extensão;

o Termos de convênio ou de cooperação técnico/científica a serem firmados entre a 

UNEMAT e diversas Instituições parceiras;

o Concessão de Bolsas na modalidade de Bolsa Cultura;

o Designação ou alteração de equipes de execução de ações de extensão;

o Realização de Cursos e/ou Eventos de extensão pelas diversas unidades da Unemat 

(Campi e Sede);

o Minutas  de  Resoluções  da  PROEC  para  serem  apreciadas  pelo  CONEPE;  entre 

outros.

• Elaboração de 96 (noventa e seis) pareceres de concessão de bolsa na modalidade de Bolsa 

Apoio e de 67 (sessenta e sete) pareceres de concessão de bolsa na modalidade de Bolsa 

Extensão;

• Elaboração em conjunto com as demais unidades da PROEC:

o Proposta de PDI da PROEC para o período de 2009 a 2018;

o Minuta de Resolução para implantação da Câmara de Extensão;

o Minuta  de  Resolução  para  realização  de  Cursos  e  Eventos  de  Extensão  na 

UNEMAT;

o Minuta de Resolução para implantação de Centros, Núcleos, Programas e Cursos;

o Instrução Normativa 001/2008-PROEC;

o Instrução Normativa 002/2008-PROEC;

o Edital nº. 001/2008-PROEC de fluxo contínuo de ações de extensão da PROEC;

o Editais  de concessão de bolsas nas modalidades de bolsa extensão e cultura,  bem 
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como acompanhamento e divulgação dos resultados destes.

• Participação  na UFMT em Cuiabá de treinamento para implantação e gerenciamento  do 

SIEX na UNEMAT;

• Realização,  na Sede Administrativa e nos  Campi de Cáceres,  Sinop e Pontes e Lacerda, 

reuniões para divulgação e capacitação dos gestores e extensionistas na utilização do SIEX;

• Participação na organização geral do II SEREX-CO, coordenando as comissões de contatos 

externos e de credenciamento;

• A partir de 01/08/2008 esta assessoria acumulou as funções de secretaria e de assessoria de 

gabinete da PROEC;

• Gerenciamento do recebimento e expedição de correspondências on-line da PROEC;

• Alimentação do SIEx com informações relativas à UNEMAT;

• Avaliação on-line de algumas ações de extensão que chegaram via SIEx;

• Participação em diversas reuniões realizadas pela PROEC interna e externamente.

2.8.  Supervisão de Cursos,  Eventos  e  Prestação de Serviços  – Joseane dos  Santos 

Cunha

• Divulgar junto aos diversos Campi da UNEMAT a Resolução Nº. 029/2008 – CONEPE, que 

regulamenta a proposição de cursos e eventos na Instituição;

• A partir dos eventos informados a esta Supervisão, foi realizado o cadastro dos mesmos no 

site www.unemat.br/proec;

• Elaboração  do livreto  a  ser  distribuído  aos  calouros,  incluindo  para  conhecimento,  seus 

direitos e deveres, como também a estrutura da UNIVERSIDADE;

• Realização efetiva de contatos com todos os Campi e Departamentos para a elaboração de 

uma agenda dos eventos a serem realizados em 2008, para posterior divulgação em nosso 

site;

• Participação do evento “Estágio nas empresas – Curso de Ciências Contábeis”. Realizado no 

EMAJ,  no  dia  29  de  abril,  com  palestras  para  os  empresários  sobre  a  contratação  de 

estagiários em suas empresas e sobre a ação da IELL dentro do Estado de Mato Grosso;

• Participação  na  “Reinauguração  da  Praça  San  Marcos  de  Arica  (Chile)”,  realizada  na 

referida praça, no dia 13 de Junho. Evento realizado pela Prefeitura Municipal de Cáceres 

em homenagem à comitiva de autoridades e empresários chilenos em visita a nossa cidade;

• Participação no lançamento do  Fórum Municipal de Desenvolvimento Rural, realizado na 

SEMATUR no dia 26 de junho;

• Participação juntamente com o cerimonial do Campus de Cáceres na realização da colação 

http://www.unemat.br/proec
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de grau da turma 2008/2, da missa e do culto ecumênico. Local Ginásio Didi Profeta, no 

período de 19 a 21 de Agosto;

• Participação  efetiva,  na  comissão  de  organização  e  realização  das  atividades  de 

comemoração aos 30 anos da UNEMAT. Período 01 a 06 de Setembro, na UNEMAT;

• Participação na comissão de apoio na aquisição dos materiais para a realização II SEREX-

CENTRO OESTE, II Fórum de Extensão da UNEMAT e  I Simpósio de Ensino-Pesquisa-

Extensão, tais como: folders, certificados, bolsas, camisetas, etc.;

• Coordenação na comissão de certificação dos participantes do II SEREX-CENTRO OESTE,  

II  Fórum  de  Extensão  da  UNEMAT  e  I  Simpósio  de  Ensino-Pesquisa-Extensão para 

emissão, entrega e registro dos mesmos;

• Participação no “Dia Feliz”, realizado no Campus de Cáceres, no dia 11 de outubro, sendo 

esta uma atividade comemorativa ao Dia Das Crianças;

• Participação  na  Comissão  de  Credenciamento  do  I  Congresso  de  Ciência  e  Divulgação 

Científica,  em conjunto com a II  Mostra  de Ciência  Investigativa  e  Experimental,  a VI 

Semana de Biologia e a IV Semana de Matemática,  realizado no período de 10 a 14 de 

novembro na Cidade Universitária e Campus de Cáceres;

• Participação no “Colóquio sobre a Valorização do Idoso”, realizado no auditório do Hospital 

Regional, no dia 22 de novembro;

• Participação  de  uma  reunião  no  Campus Universitário  de  Pontes  e  Lacerda,  para 

apresentação e discussão das Resoluções e Instruções Normativas que norteiam a realização 

das ações de extensão na UNEMAT. Dia 03 de dezembro.

2.9. Supervisão de Projetos – Joane Santos Cunha

• No primeiro semestre de 2008, esta função era denominada Coordenadoria de Programas e 

Projetos, porém reestruturação interna da PROEC, a função passou a ser denominada como 

Supervisão de Projetos;

• Ainda no 1º semestre, elaborou-se em conjunto com a Assessoria de Extensão, Editais para 

Concessão de Bolsas nas modalidades de Extensão e Cultura;

• Foram elaboradas  também,  por  esta  supervisão as  notas,  para  divulgação dos  resultados 

preliminares e finais, da seleção dos bolsistas na página da UNEMAT;

• Atuação  efetiva,  junto  a  Assessoria  de  Cultura  da  PROEC,  acompanhando  todos  os 

acadêmicos para a gravação em Studio do CD, referente ao  I Festival de Universitário de 

Músicas Inéditas;

• Participação  na cerimônia  de lançamento do CD, realizada  em Setembro no  Campus de 
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Cáceres;

• Participação na Comissão Organizadora das apresentações culturais do “II Fórum de Ensino 

Superior  -  FES”;  com  várias  apresentações  culturais  com  “Juca  e  Tenório”,  Grupo 

Movimento de Rua, Companhia de Dança Prof. Pedro, Viola de cocho, etc.;

• Auxílio direto ao Prof. M.Sc. Josivaldo C. dos Santos, na elaboração de ofício, envio de e-

mails, contato com os candidatos, para efetivação da Final do II Festival Universitário de 

Músicas Inéditas, em Cáceres;

• Participação na Comissão Organizadora do Concurso para escolha do Hino da UNEMAT;

• Participação na organização de todas as apresentações culturais dos eventos realizados pelos 

diversos  segmentos  da  UNEMAT  (Reitoria,  Pró-Reitorias  e  Campus Universitário  de 

Cáceres);

• Participação na discussão interna sobre a elaboração das resoluções de Programas e Projetos 

e Centros e Núcleos;

•  Elaboração de um texto sobre Políticas Públicas de Extensão a pedido da Profª. M.Sc. Nilce 

Maria da Silva;

• Elaboração de resumos sobre os projetos de extensão em desenvolvimento na Pró-Reitoria 

de Extensão e Cultura, a pedido da Profª. M.Sc. Loriége P. Bittencourt;

• Atuação efetiva na realização do  II SEREX-CENTRO OESTE, II Fórum de Extensão da  

UNEMAT e I Simpósio de Ensino-Pesquisa-Extensão;

• Apresentação  ao  Prof.  Ilário  Straub,  de  um levantamento  sobre  o  sistema  de  cotas,  na 

UNEMAT.

2.10. Supervisão de Esporte e Lazer – Francesco Senatore de Oliveira

• A Supervisão de Esportes e Lazer é vinculada a Diretoria de Gestão de Cultura, Esporte e 

Lazer;

• Trata-se de um setor que propõe viabilizar com ênfase na educação, nas relações sociais e na 

saúde  junto  à  comunidade  discente,  docente  e  de  funcionários,  o  planejamento,  a 

administração,  e  o  desenvolvimento  de  ações  esportivas  e  de  lazer  na  Universidade  do 

Estado de Mato Grosso;

• Estas ações são propostas na área temática extensionista  – Saúde, e linha de extensão – 

Esporte e Lazer, que norteia princípios para desenvolvimento do bem estar físico e mental, 

facilitadores para a construção da auto-estima, de atitudes e de habilidades do ser humano;

• Participação nos JUM´S 2008 – Jogos Universitários Matogrossense. A FMEU – Federação 

Matogrossense de Esportes Universitários, com apoio da SEEL – Secretaria de Estado de 
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Esporte  e  Lazer  de  Mato  Grosso,  promoveu  no  mês  de  março  de  2008,  competições 

esportivas nas seguintes modalidades:  handebol,  futsal,  vôlei,  basquete,  judô, atletismo e 

natação,  nos  naipes  masculino  e  feminino,  entre  17  (dezessete)  Instituições  de  Ensino 

Superior  de Mato Grosso,  com a finalidade  de selecionar  as  equipes  para representar  o 

Estado de Mato Grosso, nos JUB´S 2008 – Jogos Universitários Brasileiros, e ao mesmo 

tempo promover a integração universitária e descobrir talentos esportivos para a inserção no 

esporte competitivo no estado de Mato Grosso;

• Participação nos JUB´S 2008 – Jogos Universitários Brasileiro. O Ministério dos Esportes, 

juntamente com o COB – Comitê Olímpico Brasileiro e a CBDU – Confederação Brasileira 

do Desporto Universitário, promoveu no mês de junho de 2008, competições esportivas nas 

seguintes  modalidades:  handebol,  futsal,  vôlei,  basquete,  judô,  atletismo  e  natação,  nos 

naipes masculino e feminino, entre as 27 Federações Universitárias Brasileiras. O evento, 

além de descobrir talentos esportivos para a inserção no esporte profissional,  promove a 

integração  universitária  e  ainda  tem  a  finalidade  de  selecionar  as  equipes/atletas,  para 

representar o Brasil em Jogos Internacionais que serão coordenadas pela FISU – Federação 

Internacional de Desporto Universitário;

• Viabilização de recursos para a II Olimpíadas da UNEMAT;

• Utilização da quadra e campo society da Sede Administrativa – UNEMAT.

3. CONCLUSÕES

O  ano  de  2008  se  caracterizou  por  mudanças  em  toda  a  estrutura  administrativa  da 

UNEMAT, com proposições para novas alterações em 2009. Com a realização do II Congresso 

Universitário da UNEMAT, no período de 07 a 11 de Dezembro do corrente ano, alterações foram 

propostas,  aprovadas e devem ser executadas,  em um período curto de tempo.  Estas mudanças 

abrangem a gestão na Universidade e alcançarão a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROEC.

Mesmo diante deste cenário de reestruturação interna, a PROEC desempenhou suas ações 

com  eficiência  dentro  de  cada  setor  em  específico,  compondo  um  quadro  de  realizações  e 

proposições  de  ações  de  extensão,  a  saber:  elaboração  de  resoluções,  instruções  normativas  e 

editais, concessão de bolsas, eventos, projetos, entre outros. Concluímos também que a PROEC 

atuou junto a diversos segmentos da sociedade civil organizada, nas discussões de problemáticas 

locais, como: a pesca artesanal, comissões de Direitos Humanos, contra a violência em Cáceres e o 

Zoneamento  Sócio-Econômico  Ecológico.  Para  que  todas  estas  ações  fossem efetivas  em seus 

propósitos, contamos com o desprendimento e competência de toda a equipe da PROEC, entre eles, 

profissionais técnicos e docentes.
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4. PERSPECTIVAS DE CONTINUIDADE OU DESDOBRAMENTO DO TRABALHO

A estrutura interna da PROEC deverá novamente sofrer alterações, a serem pensadas para 

o início de 2009, porém, algumas ações deverão ser executadas independentemente das mudanças 

internas, sendo elas:

• Recebimento  e  avaliação  das  Propostas  de  Extensão  que  atenderem ao  Edital  de  Fluxo 

Contínuo, Nº 001/2008;

• Divulgação  dos  resultados  das  propostas  de  extensão  aprovadas  pela  Comissão  de 

Avaliadores Ad Hoc e Câmara de Extensão;

• Avaliação dos relatórios de projetos de extensão, referentes a 2008;

• Lançamento de novos Editais, para condução das ações de extensão. Proposta de 02 (duas) 

chamadas no ano;

• Divulgação do Sistema de Informação em Extensão Universitária em todos os  Campi  da 

UNEMAT;

• Elaboração de normas para regulamentar a “Prestação de Serviços” na Universidade;

• Participação no III SEREX, que acontecerá em Cuiabá, sediado pela UFMT;

• Realização do Fórum de Extensão, para discussão da Resolução Nº. 036/2000;

• Organização da II Semana no Meio Ambiente e II Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão;

• Execução do Projeto de Extensão “Jornada de Conscientização e Ações para Preservação do 

Rio Paraguai”;

• Organização da II Olimpíada Universitária da UNEMAT;

• Organização do III Festival Universitário de Músicas Inéditas.

4.1. Ações de Extensão Não Concluídas em 2008

Com  todas  as  mudanças  administrativas  e  estruturais  que  ocorreram  na  UNEMAT  e 

conseqüentemente na PROEC, no ano de 2008, alguns objetivos de trabalho não foram alcançados, 

onde registramos:

• A gravação do CD, referente ao II Festival Universitário de Músicas Inéditas: “UNEMAT – 

30 anos de história”. Ressalta-se que todo o processo de gravação do referido CD, ocorrerá 

sob o apoio da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SECITEC, estando ainda em 

processo de discussão;

• Entrega da premiação dos 02 primeiros colocados no II Festival Universitário de Músicas 

Inéditas:  “UNEMAT –  30  anos  de  história”,  sendo  o  1º  colocado  a  premiação  de  R$ 
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1.100,00 e o segundo colocado, o prêmio de R$ 600,00.

5. APOIO E AGRADECIMENTOS

Agradecemos a todos que direta ou indiretamente, promoveram a Extensão Universitária 

na UNEMAT.

Registramos  nosso  agradecimento  à  Secretaria  de  Estado  de  Ciência  e  Tecnologia  – 

SECITEC e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso – FAPEMAT, pelo 

fomento a algumas das ações de Extensão,  promovidas por esta Pró-Reitoria,  neste ano (2008), 

assim como, a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – FAESPE, por ter sido a 

mediadora na recepção dos recursos advindos da SECITEC.

Em especial citamos o nosso agradecimento e respeito à Profª. M.Sc. Nilce Maria da Silva, 

que atuou nesta Pró-Reitoria até o dia 31 de Julho, propondo e executando ações de extensão.

A  gestão  de  extensão  na  UNEMAT,  não  seria  possível  sem  a  dedicação  efetiva  e 

comprometimento da equipe que compõe a PROEC, citando:

● Profª. M.Sc. Leila Cristiane Delmadi, Prof. M.Sc. Josivaldo Constantino dos Santos, Profª. 

M.Sc. Loriége Pessoa Bitencourt; Profª. M.Sc. Maria José Landivar de Figueiredo Barbosa, 

Prof. Dr. Santino Seabra Júnior, Profª. M.Sc. Maristela Cury Sarian, , Joane Santos Cunha, 

Maria Izabel dos Santos Ribeiro, Valci Aparecida Barbosa, Pedro José de Lara, Francesco 

Senatore de Oliveira e Joseane dos Santos Cunha.

Prof. M.Sc. Ilário Straub
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

PROEC/UNEMAT
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RELATÓRIO

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-CULTURAL

E

ASSESSORIA DE GESTÃO DE EXTENSÃO

Profª. M.Sc. Leila Cristiane Delmadi

Cáceres/MT

Dezembro – 2008
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1. INTRODUÇÃO

A Pró-Reitoria  de  Extensão  e  Cultura  –  PROEC da  Universidade  do  Estado  de  Mato 

Grosso  –  UNEMAT  iniciou  suas  atividades  no  corrente  ano  (2008),  com  a  estrutura  abaixo 

discriminada:

• Pró-Reitor, Prof. M.Sc. Ilário Straub;

• Assessoria de Extensão, Profª. M.Sc. Nilce Maria da Silva;

• Assessoria de Cultura, Prof. M.Sc. Josivaldo Constantino dos Santos;

• Assessoria Técnico-Administrativa, Maria Izabel dos Santos Ribeiro;

• Assessoria de Expedição, Registro e Controle Documental, Valci Aparecida Barbosa;

• Coordenadoria de Extensão, Profª. M.Sc. Maria José Landivar de Figueiredo Barbosa;

• Coordenadoria de Assuntos Comunitários e Estudantis, Pedro José de Lara;

• Coordenadoria  de  Avaliação  e  Acompanhamento  de  Programas  e  Projetos  de  Extensão, 

Prof. Dr. Santino Seabra Júnior;

• Coordenadoria de Desenvolvimento Sócio-Cultural, Profª. M.Sc. Leila Cristiane Delmadi;

• Coordenadoria de Cursos e Eventos de Extensão, Joseane dos Santos Cunha;

• Coordenadoria de Programas e Projetos de Extensão, Joane Santos Cunha;

• Divisão de Esportes e Lazer, Francesco Senatore de Oliveira;

• Divisão de Cultura, Eládio Crisóstomo de Oliveira.

Em  julho/2008,  a  PROEC  passou  por  um  processo  de  reestruturação  interna,  com  o 

objetivo de atender adequadamente as demandas da “Extensão Universitária” na UNEMAT e a uma 

determinação  da  Sede  Administrativa,  mudando  cargos,  gestores  e,  incorporando  à  PROEC  a 

UNEMAT Editora.  A partir de 1º de agosto/2008, a PROEC se constituiu de uma nova forma, 

sendo esta a que segue:

• Pró-Reitor, Prof. M.Sc. Ilário Straub;

• Assessoria de Gestão de Extensão, Profª. M.Sc. Leila Cristiane Delmadi;

• Assessoria de Gestão de Cultura, Prof. M.Sc. Josivaldo Constantino dos Santos;

• Assessoria Técnica de Registro e Expedição Documental, Valci Aparecida Barbosa;

• Diretoria de Gestão de Programas, Profª. M.Sc. Loriége Pessoa Bittencourt;

• Diretoria de Gestão de Extensão, Profª. M.Sc. Maria José Landivar de Figueiredo Barbosa;

• Diretoria de Gestão de Políticas Interinstitucionais de Extensão, Prof. Dr. Santino Seabra 

Júnior;

• Diretoria de Gestão de Cultura,  Esporte e Lazer,  Prof.  M.Sc.  Juliano Moreno Kersul de 
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Carvalho;

• Diretoria de Gestão da UNEMAT Editora, Profª. Marilda de Fátima Ferreira;

• Diretoria de Gestão de Revisão da UNEMAT Editora, Profª. M.Sc. Maristela Cury Sarian;

• Diretoria Administrativa de Assuntos Comunitários e Estudantis, Pedro José de Lara;

• Supervisão de Esportes e Lazer, Francesco Senatore de Oliveira;

• Supervisão de Projetos, Joane Santos Cunha;

• Supervisão de Bolsas, Maria Izabel dos Santos Ribeiro;

• Supervisão de Cursos, Eventos e Prestação de Serviços, Joseane dos Santos Cunha;

• Supervisão de Artes, Publicações e Produção, Valter Gustavo Danzer.

Com a efetivação das alterações na estrutura interna da PROEC, alguns gestores foram 

remanejados de função, cargos foram criados, outros renomeados e novos docentes vieram integrar 

a PROEC.

Neste  relatório  serão  descritas  as  ações  desenvolvidas  pela  Coordenadoria  de 

Desenvolvimento  Sócio-Cultural,  no  período de  Fevereiro  a  Julho  de  2008 seguidas  das  ações 

desenvolvidas pela Assessoria de Gestão de Extensão, no período de Agosto a Dezembro de 2008.

2. AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2008 (Coordenadoria de Desenvolvimento Sócio-

Cultural e Assessoria de Gestão de Extensão)

2.1. Atividades  executadas  no  1º  Semestre  de  2008  –  Coordenadoria  de 

Desenvolvimento Sócio-Cultural

O início do ano de 2008 se caracterizou pela elaboração, divulgação e execução de Editais 

para Concessão de Bolsas, nas modalidades: Extensão, Cultura e Apoio, assim como, Editais para 

Coordenador  de  Projetos  de  Extensão.  Segue  abaixo,  a  relação  dos  Editais  elaborados  pela 

Coordenadoria de Desenvolvimento Sócio-Cultural:

• Edital N°. 002/2008/PROEC de Seleção para Coordenador de Projeto de Extensão. Seleção 

e contratação de um Coordenador Geral - PROEC/UNEMAT e de um Coordenador Local – 

Pólo  Campus de Cáceres, para o Projeto de Extensão “Arte na Escola”, com inscrições 

estabelecidas no período de 18 a 20 de março de 2008;

• Edital  Nº  003/2008/PROEC  de  Seleção  de  Bolsistas  na  Modalidade  de  Bolsa  Cultura. 

Seleção  de  bolsistas,  na  modalidade  Cultura  para  atuarem  no  Projeto  de  Extensão 

“Alfabetização de Jovens e Adultos”, vinculado ao Departamento de Ciências Biológicas 

do Campus Universitário de Nova Xavantina. O período de inscrição ficou estabelecido em 

28 e 31 de março e 01 de abril de 2008;
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• Edital  N°.  004/2008/PROEC de  Seleção  para  Bolsistas-Cultura  de  Projeto  de  Extensão. 

Contratação de 03 (três) bolsistas na modalidade Bolsa-Cultura, para atuar no Projeto de 

Extensão “Kuratomoto”. O período de inscrições ficou estabelecido em 28 e 31 de março a 

01 de abril de 2008;

• Edital Nº. 006/2008/PROEC/CACE de Seleção para Bolsa Extensão Universitária. Seleção 

de  bolsistas,  na  modalidade  de  Bolsa  Extensão  Universitária,  para  atuar  no  projeto 

“Kuratomoto”, parceria entre a UNEMAT e o Instituto Ayrton Senna – IAS. Este Edital 

previu a seleção de 17 (dezessete) bolsistas. O período de inscrição ficou estabelecido nos 

dias 27 e 28 de março de 2008;

• Edital N°. 009/2008/PROEC de Seleção para Coordenador de Projeto de Extensão. Seleção 

de  um  Coordenador  Geral  -  PROEC/UNEMAT  para  o  Projeto  de  Extensão  “Arte  na 

Escola”. O período de inscrições foi de 11 a 15 de abril de 2008;

• Edital  N°.  014/2008/PROEC de  Concessão  de  Bolsa  Cultura.  Contratação  de  02  (dois) 

bolsistas,  na modalidade  de Bolsa Cultura,  vinculados  aos  Projetos  de Extensão  “Artes 

Cênicas: Teatro, Balé e Poesia” e ao Projeto de Extensão “Música na Universidade”, do 

Campus Universitário de SINOP. O período de inscrição foi de 26 a 28 de maio de 2008;

• Edital  N°.  015/2008/PROEC  de  Concessão  de  Bolsa  Cultura.  Contratação  de  01  (um) 

bolsista,  na  modalidade  de  Bolsa  Cultura,  para  coordenar  o  sub-projeto  de  Extensão 

“Cinema na Estrada” vinculado ao Projeto de Extensão  “Arte na Estrada”, do  Campus 

Universitário de Cáceres. O período de Inscrições foi de 26 a 28 de maio de 2008;

• Edital  N°.  018/2008/PROEC de  Concessão  de  Bolsa  Cultura.  Contratação  de  02  (dois) 

bolsistas,  na modalidade  de Bolsa Cultura,  vinculados  aos  Projetos  de Extensão  “Artes 

Cênicas: Teatro, Balé e Poesia” e  “Música na Universidade”, do Campus Universitário 

de SINOP. O período de inscrições foi de 23 e 24 de junho de 2008;

A Coordenadoria de Desenvolvimento Sócio-Cultural ainda representou a Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura – PROEC, em alguns eventos realizados no município de Cáceres/MT, a saber:

• Homenagem  ao  Cururueiros  de  Cáceres,  no  lançamento  do  livro  “Corpo,  Educação  e 

Cultura: saberes e práticas da cultura matogrossense”, organizado pelo COEDUC – Núcleo 

de  Estudos  sobre  Corpo,  Educação  e  Cultura.  Evento  realizado  na  Praça  Barão  do Rio 

Branco, no dia 09 de Maio de 2008;

• Solenidade de Posse da Diretoria do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, para o 

biênio  2008  –  2010.  Realizado  no  dia  09  de  Julho  de  2008,  às  20h00,  na  Secretaria 

Municipal de Turismo – SEMATUR.

A convite da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação a PROEC organizou as apresentações 
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culturais nas noites de realização do “II Fórum de Ensino Superior”, realizado no período de 21 a 

24 de maio de 2008, contando com a apresentação de grupos de dança de salão, grupo Arte da Lata, 

Bandas de Rock, Duplas Sertanejas, Poesias, Grupo Coral de SINOP, entre outras atrações.

Nos dias 05 e 06 de Junho, a Coordenadoria de Desenvolvimento Sócio-Cultural organizou 

a “Semana do Meio Ambiente – Comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente”. Esta ação 

buscou  consolidar  as  atividades  propostas  pelo  projeto  já  institucionalizado  “Jornada  de 

Conscientização e Ações para Preservação do Rio Paraguai, Cáceres/MT”, idealizado no ano de 

2007 e  consolidado  através  de  suas  ações.  Neste  contexto,  foram realizadas  palestras  sobre  as 

atribuições dos órgãos públicos que estão diretamente envolvidos com o Meio Ambiente, a saber: 

IBAMA, SEMA, SEMATUR, Instituto Chico Mendes e também Escola Agrotécnica Federal de 

Cáceres, por possuir em sua grade curricular o curso de Técnico em Meio Ambiente e Câmara 

Municipal  dos  Vereadores,  com  a  apresentação  dos  projetos  municipais  envolvendo  o  Meio 

Ambiente. Foram discutidos também temas sobre a sustentabilidade dos ecossistemas, Pantanal e 

Amazônia, Movimentos Sociais, Agricultura Orgânica e Hortaliças, Direito Ambiental entre outros. 

Este evento foi realizado no auditório da Câmara dos Vereadores de Cáceres e teve como público 

alvo,  os alunos do ensino médio  da rede pública.  O evento contou com aproximadamente  150 

participantes em todos os momentos.

No período de 22 a 24 de Junho de 2008, a Coordenadoria  de Desenvolvimento 

Sócio-Cultural representou a PROEC e o Prof. M.Sc. Ilário Straub, no “III Fórum de Educação e 

Diversidade  -  Educação  em  contexto  intercultural”,  realizado  no  Campus Universitário  de 

Tangará  da  Serra,  proposto  pelo  Núcleo  de  Atividades,  Estudos  e  Pesquisa  sobre  Educação, 

Ambiente e Diversidade – NEED. O referido evento contemplou palestras, mesas redondas, grupos 

de  trabalho,  oficinas  e  apresentações  culturais,  com temas  diversos,  envolvendo  a  comunidade 

acadêmica da UNEMAT, professores da rede de ensino, tribos indígenas da região e os municípios 

de Sapezal, Campo Novo do Parecis, Juína e Barra do Bugres.

Durante todo o mês de Julho, a equipe da PROEC esteve reunida, para discussão e 

criação do novo organograma, que passou a vigorar a partir de 1º de Agosto.

Discutiu-se também a reformulação da Resolução Nº.  036/2000 – CONEPE, que 

Normatiza a Extensão Universitária. Esta reformulação deverá ser também discutida em um Fórum 

de Extensão, previsto para acontecer no 1º Semestre de 2009.

2.2. Atividades  executadas  no  2º  Semestre  de  2008  –  Assessoria  de  Gestão  de 

Extensão

Em 1º de Agosto a PROEC, passou a ser gerenciada com a nova estrutura interna. Neste 
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contexto, a Profª. M.Sc. Leila C. Delmadi, assumiu a Assessoria de Gestão de Extensão, iniciando 

suas ações a partir deste dia.

A Assessoria de Gestão de Extensão representou a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – 

PROEC,  em eventos/reuniões  realizadas  no município  de  Cáceres,  Pontes  e  Lacerda/MT e  em 

Brasília/DF no 2º semestre deste ano. Lista-se alguns:

• “Painel de Oportunidades nas Políticas Públicas do MEC para as Universidades Públicas  

Estaduais  e  Municipais”,  realizado  em  Brasília/DF,  no  dia  27  de  Agosto  de  2008  e 

organizado  pela  Associação  Brasileira  dos  Reitores  das  Universidades  Estaduais  e 

Municipais – ABRUEM. As finalidades deste evento foram: 1) Promover a integração das 

Universidades Públicas Estaduais e Municipais,  sua valorização e defesa;  2) Estimular  a 

ação conjunta de seus associados no âmbito nacional,  regional e local;  3) Assessorar os 

associados  junto  aos  órgãos  públicos  e  privados,  entidades  e  organismos  nacionais  e 

internacionais.

• IX Semana de Geografia, sobre o tema: “Geografia: Ensino, Território e Meio Ambiente”, 

realizada no dia 13 de Outubro,  às 19h00 na Associação Atlética do Banco do Brasil – 

AABB (Composição da Mesa de Autoridades);

• Reunião sobre o “Programa Estadual de Avaliação da Conformidade – PEAC”, realizada no 

dia 15 de Outubro, na Sala de Reuniões da Reitoria/UNEMAT. Esta reunião tratou sobre o 

Convênio entre a UNEMAT e o IMEQ/MT. Participaram da reunião o Sr. Jair José Durigon 

(Presidente do IMEQ/MT), Sras. Suzi e Marluce (IMEQ), Profª. Leila e Loriége (PROEC), 

Pró-Reitor de Extensão e Cultura, Prof. Ilário Straub, Prof. Afonso (FAED), Profª. Vilma 

(ICNT),  Prof. Francisco (FACIEX), Prof. Marcelo (FADIR), Prof. Evaldo (ICSA), Prof. 

Kapitango-a-Samba e mais 02 docentes (Barra do Bugres);

• “Zoneamento Sócio-Econômico e Ecológico do Estado de Mato Grosso”, reunião realizada 

no dia 17 de Outubro, às 08h30min no Auditório da Câmara dos Vereadores de Cáceres. 

Esta reunião teve como finalidade realizar um debate público sobre o zoneamento e preparar 

os diversos segmentos da sociedade,  para formular propostas e defender os interesses de 

Cáceres  e  região  no  Seminário  Técnico  e  Audiência  Pública  do  Zoneamento  Sócio-

Econômico e Ecológico do Estado de Mato Grosso, da Região de Planejamento do Pólo 

VII. Esta audiência estava agendada para os dias 12, 13 e 14 de Novembro, porém foi adiada 

para o próximo ano (2009);

• Reunião sobre as atividades comemorativas ao “Dia do Rio Paraguai – 14 de Novembro”. 

Realizada na PROEC, no dia 17 de Outubro, às 16h00. Participaram da reunião: Profª. Leila 

(PROEC), Prof. Clóvis e Rogério (Núcleo UNEMAT/UNITRABALHO), Padres Vilson e 
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Salomão e Profª Solange Ikeda;

• Reunião na Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – PROEG, sobre a  Lei Nº. 10.639/03. 

Participantes: Prof. Agnaldo Rodrigues (Pró-Reitor de Ensino de Graduação), Profª. Leila 

(PROEC), Técnica Domingas, Profª Jaqueline (NEGRA), Profª. Lori Hack (Juara) e Prof. 

Kapitango-a-samba (Barra do Bugres). Realizada em 20 de Outubro, às 09h00;

• Reunião na Colônia  dos Pescadores  Z2 de Cáceres,  sobre “Arranjo Produtivo  Local  de 

Pesca em Cáceres”. Esta reunião teve por objetivo apresentar ao pescadores associados à 

Colônia  Z2,  uma  proposta  de  parceria,  junto  a  UNEMAT,  através  da  Pró-Reitoria  de 

Extensão e Cultura – PROEC, na elaboração de projetos, visando a melhoria das condições 

de pesca neste município. Foi realizada no dia 21 de Outubro, às 08h30min. Outras reuniões 

para elaboração de projetos a serem submetidos à SEAP, foram realizadas, nos dias 05, 07, 

10, 26 e 28 de novembro de 2008. Encaminhou-se o primeiro Projeto de Infraestrutura à 

SEAP, no dia 14 de novembro;

• Participação no CONEPE e apresentação das pautas da PROEC. Realizado no auditório do 

Hospital Regional, nos dias 28, 29 e 30 de Outubro;

• Reunião  no  Campus  Universitário  de  Cáceres,  sobre  uma  possível  parceria  entre  a 

UNEMAT  e  o  Grupo  JUBA,  para  desenvolvimento  de  ações  de  extensão  junto  a 

comunidades  carentes  do  município  de  Cáceres.  Realizada  no  dia  05  de  novembro,  às 

15h00, contou com a presença de 12 pessoas. No dia 19 de novembro, houve outra reunião 

para tratar do mesmo assunto, porém com a participação de apenas 05 pessoas;

• Representar o Magnífico Reitor da UNEMAT, Prof. Taisir Mahmudo Karim e o Pró-Reitor 

de Extensão e Cultura, Prof. Ilário Straub, no “VI Encontro de Educadores, do Programa 

Integração  AABB  Comunidade”,  no  dia  06  de  novembro,  às  07h30min,  na  sede  da 

Associação Atlética do Banco do Brasil;

• Participação, representando a PROEC, na abertura do I Congresso de Ciência e Divulgação  

Científica  e  II  Mostra  de  Ensino  de  Ciência  Investigativa  e  Experimental.  Dia  10  de 

novembro, na Cidade Universitária;

• Participação em reunião sobre as “Deliberações Administrativas na UNEMAT”, presidida 

pelo Magnífico Reitor da UNEMAT, Prof. Taisir Mahmudo Karim, que aconteceu no dia 11 

de novembro, no auditório do Hospital Regional de Cáceres;

• Dias 02, 09, 10 e 15 de Dezembro, reunião com a Colônia Z2 e a equipe de elaboração dos 

Projetos sobre a pesca em Cáceres, finalização e envio das propostas;

• Reunião em Pontes e Lacerda/MT, com o objetivo de divulgar as Resoluções Nº. 081 e 

082/2008 e Instruções Normativas Nº. 001 e 002/2008 e capacitar os docentes e técnicos 
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quanto a operacionalização do SIEX, junto aos professores extensionistas, Coordenador de 

Campus e Chefes de Departamentos.

A Assessoria de Gestão de Extensão, juntamente com toda a equipe da PROEC, organizou 

o  II  SEREX/CO  –  II  Seminário  de  Extensão  Universitária  da  Região  Centro-Oeste:  

Universidade,  Desenvolvimento  e  Inclusão  Social,  II  Fórum  de  Extensão  da  UNEMAT,  I  

Simpósio  de  Ensino-Pesquisa-Extensão:  Universidade,  Desenvolvimento  Social  e 

Responsabilidade,  nos  dias  25  e  26  de  Setembro  de  2008,  no  Centro  de  Limnologia  e 

Biodiversidade do Pantanal – CELBE. Este evento teve como objetivos principais: 1) Fomentar e 

promover  a  inclusão  social,  a  partir  das  discussões  e  possibilidades  de  cada  universidade;  2) 

Debater questões relativas às áreas de atuação na Universidade como Instituição que promove a 

construção do conhecimento, dissemina-o junto à comunidade e contribui para o desenvolvimento 

científico e tecnológico do Estado de Mato Grosso e da região Centro-Oeste; 3) Refletir acerca da 

relevância das ações extensionistas das Universidades públicas para o desenvolvimento da Região 

Centro-Oeste; 4) Discutir metodologias de cunho extensionista; 5) Divulgar resultados e tecnologias 

oriundos das ações extensionistas; 6) Proporcionar um efetivo intercâmbio entre docentes, técnicos 

e discentes da UNEMAT e Instituições da região Centro-Oeste; 7) Tornar as ações da Universidade 

mais  eficiente  na  construção  do  conhecimento  inserido  no  contexto  metodológico  da 

indissociabilidade entre as três dimensões que constituem o fazer universitário: Ensino, Pesquisa e 

Extensão.

Realizou-se ainda, a  II Jornada de Conscientização e Ações para Preservação do Rio  

Paraguai, com reuniões satélites no dia 14 de novembro (Dia do Rio Paraguai). A II Jornada foi 

realizada em parceria com o I Congresso de Ciência e Divulgação Científica. As reuniões satélites 

foram  as  seguintes:  1ª)  Políticas  Públicas  e  Zoneamento  Sócio-Econômico  e  Ecológico  de 

Cáceres/MT,  proferida  pela  Profª.  Esp.  Nelci  Eliete  Longhi;  2ª)  Comunidades  Tradicionais: 

Conhecimento e Conservação da Natureza, proferida pela Profª. Dra. Maria Antonia Carniello; 3ª) 

Movimentos Sociais e a Conservação da Natureza, proferida pela Profª. M.Sc. Solange Ikeda Kimie 

Castrillon.

3. CONCLUSÕES

Após  um  ano,  caracterizado  por  mudanças,  nas  mais  diversas  áreas  da  gestão 

administrativa, e também com a escassez de recursos, a PROEC conseguiu realizar suas ações com 

o  merecido  sucesso,  porém,  registra-se  que houve uma diminuição  considerável  no número  de 

bolsas de extensão,  oferecidas  aos acadêmicos  vinculados  a projetos.  Também não foi possível 

lançar  editais  com financiamento  interno,  para  o  desenvolvimento  de  ações  de  extensão.  Essa 
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limitação  prejudica  o  desenvolvimento  da  Extensão  Universitária,  definida  no  Estatuto  da 

UNEMAT (Resolução Nº.  022/2003 -  CONSUNI),  como sendo:  Processo educativo,  cultural,  

científico e tecnológico que articulam o ensino e a pesquisa de forma indissociável, viabilizando  

a relação transformadora entre a Universidade e a Sociedade.

4. PERSPECTIVAS DE CONTINUIDADE OU DESDOBRAMENTO DO TRABALHO

Com a realização do Congresso Universitário da UNEMAT, no período de 07 a 11 de 

Dezembro do corrente ano, algumas mudanças foram propostas, aprovadas e devem ser executadas, 

em um período curto de tempo. Estas mudanças abrangem a gestão na Universidade e alcançam a 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROEC.

Partindo desta premissa, a estrutura interna da PROEC deverá novamente sofrer alterações, 

a  serem  pensadas  para  o  início  de  2009,  porém,  algumas  ações  deverão  ser  executadas 

independentemente das mudanças internas, sendo elas:

• Recebimento  e  avaliação  das  Propostas  de  Extensão  que  atenderem ao  Edital  de  Fluxo 

Contínuo, Nº 001/2008;

• Divulgação dos resultados de propostas aprovadas, oriundas da Comissão de Avaliadores 

Ad Hoc;

• Avaliação dos relatórios dos projetos de extensão, referentes a 2008;

• Participação no III SEREX, que acontecerá em Cuiabá, sediado pela UFMT;

• Realização do Fórum de Extensão, para discussão da Resolução Nº. 036/2000;

• Organização da Semana no Meio Ambiente, como parte das ações do Projeto de Extensão 

“Jornada de Conscientização e Ações para Preservação do Rio Paraguai”;

• Organização do III Festival Universitário de Músicas Inéditas;

• Lançamento de 02 chamadas para propostas de ações de extensão, através de Editais.

Profª. M.Sc. Leila Cristiane Delmadi
Assessora de Gestão de Extensão

PROEC/UNEMAT
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ANEXO 02

“RELATÓRIO DA ASSESSORIA DE 

GESTÃO DE CULTURA”
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RELATÓRIO ASSESSORIA DE CULTURA 2008

FEVEREIRO

DIA 13:  Reunião coordenada pelo Pró- Reitor de Extensão e Cultura (PROEC) , pela servidora 

Valci Barbosa (PROEC) e pelo servidor Tiago (CTI) com início às 9 horas e 13 minutos, na sala de 

reunião da Reitoria. A reunião teve como finalidade a explicação do Sistema de Informação em 

Extensão Universitária  (SIEX),  que é um sistema Web desenvolvido para auxiliar  a  gestão e a 

avaliação das ações de Extensão Universitária nas Universidades Brasileiras.

Participaram desta reunião as seguintes pessoas:

• Prof. Dr. Agnaldo (Pró-Reitor de Ensino de Graduação);

• Prof. João Severino (Diretor da FACIEX);

• Profª Maristela (Diretora do Instituto de Linguagem)

• Prof. Marcelo Horn (Diretor da Faculdade de Direito);

• Profª Larissa (Diretora do ICNT);

• Prof. Aristides (Diretor do IACCE);

• Servidora Letícia (Secretária do ICSA);

• Servidora Luitt (Secretária da FAED);

• Prof. Ms. Ilário Straub (PROEC);

• Prof. Ms. Josivaldo Constantino dos Santos (PROEC);

• Prof. Dr. Santino (PROEC);

• Servidora Valci Aparecida Barbosa (PROEC);

• Servidora Joane Santos Cunha (PROEC);

• Servidora Joseane Santos Cunha (PROEC);

• Servidor Tiago (CTI- Sede).

A reunião foi de apresentação do sistema, seus objetivos e principalmente de como utilizá-

lo.  O Pró-Reitor  Prof  Ilário  Explicou sobre a  importância  deste  sistema para  a  divulgação  dos 

trabalhos extensionistas de toda a Universidade, por isso a necessidade de empenho e de adesão  de 

outras Pró-reitorias, dos institutos e faculdades e dos campi com seus respectivos departamentos. A 

reunião foi conduzida pelos servidores Tiago e Valci Barbosa que no ano passado foram à UFMT 

participar da formação neste sistema. Foi feito várias simulações de diversas situações previstas 

pelo sistema e foi cadastrado como exemplo o Prof, Santino. As modalidades de ações deste sistema 

de informação são respectivamente:

• Programa;
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• Curso;

• Projeto;

• Evento;

• Prestação de Serviço.

Ficou decidido que as instâncias da Universidade se cadastrarão e procurarão a servidora 

Valci e o servidor Tiago para acompanhamento e orientação. A reunião terminou às 10 horas e nove 

minutos. (Nº de participantes – 16)

DIA 13: As  15  horas,  juntamente  com o  Pró-reitor,  Prof.  Ilário,  nos  reunimos  com o  músico 

Natanael  –  Natu,  em sua  casa/estúdio  para  tratarmos  sobre  a  gravação  do  CD,  resultado  do  I 

Festival  Universitário  de  Músicas  Inéditas:  cantando  a  nossa  diversidade  cultural.  Fizemos  o 

levantamento de preço e o trabalho do músico Nato ficará em R$2500,00 para gravar o CD. O 

mesmo irá nos formalizar um orçamento. Como precisamos de três orçamentos estaremos buscando 

nas seguintes gravadoras:

SÓ GRAVAÇÃO

- Nato Produções – Cáceres (não possui CNPJ); Fone: 9953 7468

- Musical Stúdio – Sinop (Produtor Eliel Almeida. Fone – 9902 6145 (esposa); (99129624)

- Jean 32232175 Cáceres.

PRENSAGEM E ENCARTE

- Capa Nobre - Goiânia (62 – 32590596);

- Microsérvice – Tecnologia Digital da Amazônia LTDA. Manaus-AM;

- Sonoprés Rimo da Amazônia: Industria e Comércio LTDA. Manaus – AM.

Encerrou-se nossa conversa às 15 horas e 45 minutos. (Nº de participantes – 3)

DIA 18: As 12 horas e 50 minutos me reuni com o proprietário do Estúdio Música e Cia, e também 

Produtor de Eventos Musicais, Giancarlo Araújo, para tratarmos do orçamento para a gravação do 

CD do Festival de Músicas Inéditas. Além do orçamento olhei toda a aparelhagem, presenciei teste 

de  mixagem  e  masterização,  analisei  músicas  já  gravadas,  o  estúdio  e  os  instrumentos  e 

equipamentos são de primeira qualidade.

Entramos  em contato  com a  gravadora  LUMEK de São Paulo  para  pedirmos  o  orçamento  da 
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prensagem do Cd. Saí com o orçamento em mãos das duas gravadoras. Nossa reunião terminou às 

14 horas e 25 minutos.

Entrei em contato logo após, com a SONATA PRODUÇÃO DE EVENTOS, de Cuiabá, e solicitei 

o orçamento da empresa.

Sonata.eventos@gmail.com

Alaelson.eventos@gmail.com

065 - 8406 1299

65 - 3023 3107

Outra empresa que já enviou orçamento foi a MUSICAL STUDIO PRODUÇÕES, Produtor Eliel 

Almeida

hauth@bol.com.br

65 - 99129624

Liguei e enviei e-mail para a empresa CAPANOBRE em Goiânia também solicitando orçamento.

WWW.capanobre.com.b

capanobre@hotmail.com 

Produtores, Neto e Pastor Nonato.

62- 3259 0596 (Nº de participantes – 2)

DIA 28 – Reunião com a Coordenação da UNITRABALHO: Presentes: Clovis, Leila, Laudemir 

Loriége, Ilma Machado, Heloisa e Joãozinho. Assunto: Avaliação dos trabalhos desenvolvidos junto 

aos  Movimentos  Sociais,  propostas  de  Incubação  de  Empreendimentos  Solidários  em diversas 

regiões de Mato Grosso. (Nº de participantes – 7)

MARÇO

DIA 04- Realizei no Campus Universitário de Alto Araguaia, reunião com os Coordenadores de 

Projetos de Extensão e seus bolsistas.   Na pauta  fiz  uma retrospectiva  do que encontramos na 

PROEC  quando  assumimos  e  o  que  até  então  conseguimos  realizar  apesar  das  dificuldades 

orçamentárias. Ouvi as dificuldades encontradas por cada um dos coordenadores e também o êxito 

que obtiveram com seus projetos. Valorizei cada ação desenvolvida no projeto e parabenizei cada 

coordenador pelas iniciativas que tiveram e que foram apresentadas no relatório parcial.

Ouvi também os bolsistas dos projetos, suas reivindicações em continuar no projeto visto que suas 

portarias  já  haviam sido encerradas.  Falei  a  todos  das  perspectivas  da PROEC em relação  aos 

projetos,  da possibilidade de renovação dos mesmos.  Visitei  os espaços onde cada projeto está 

mailto:capanobre@hotmail.com
http://WWW.capanobre.com.b/
mailto:hauth@bol.com.br
mailto:Alaelson.eventos@gmail.com
mailto:Sonata.eventos@gmail.com
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sendo desenvolvido. Estavam presentes o Coordenador do projeto – Artes Dramáticas, prof. Dr. 

Aroldo José Abreu Pinto e seus bolsistas:  Aline Aparecida Ueno e Janderson Correa Morais, a 

Coordenadora do projeto ArtSet, Profª. Ms. Shirlene Rohr de Souza . A Coordenadora do projeto 

Centro de Cultura Lingüística de Alto Araguaia, Profª. Maira Brás Costa,não se fez presente mas foi 

representada pela bolsista do projeto Liane de Abreu.

-  No  dia  11  inicia-se  os  contatos  com  as  Comissões  Organizadoras  Regionais  do  I  Festival 

Universitário  de  Músicas  Inéditas  para  a  preparação  da  gravação  do  CD:  localização  dos 

acadêmicos que participaram do festival, organização da documentação necessária para a gravação, 

agendamento de datas para Stúdio, locais de hospedagem e alimentação para quem precisar, visto 

que as gravações só aconteceram a noite. (Nº de participantes – 6)

ABRIL

-  Escolha  do  tema  do  II  Festival  Universitário  de  Músicas  Inéditas:  UNEMAT  –  30  anos  de 

História, em comemoração ao aniversário de 30 anos da UNEMAT.

-  Readequação do projeto ao novo tema:  foram readequados,  os  objetivos  gerais  e  específicos, 

justificativa, planilha de custos, datas,  regulamento, ficha de inscrição e foram acrescentados como 

participantes os funcionários da sede administrativa e do escritório da UNEMAT.  

-  Envio  para  o  Studio  FERMATA  produções  (Cáceres)  as  músicas  e  letras  do  I  Festival 

Universitário de Músicas Inéditas para serem trabalhadas e posteriormente colocar voz.

- Reuniões com o proprietário do Stúdio e com o setor de compras da Unemat para viabilizar os 

procedimentos necessários para pagamento do mesmo pelos trabalhos  a serem prestados com a 

gravação do CD vol. 1.

- Início das gravações instrumentais (sampleados)

MAIO

- Enviado a todos os campi o projeto, o regulamento, os modelos de autorização para interpretação e 

reprodução do CD e uma cópia em CD da arte para confeccionar os cartazes de divulgação.

DIA 05 - teve início a gravação do CD do I Festival Universitário de Músicas Inéditas. O primeiro 
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campus a gravar sua música (colocar voz), foi o Campus de Pontes e Lacerda. A televisão de Pontes 

e Lacerda esteve presente na gravação da acadêmica do referido campus.

- Acompanhamento das gravações durante os meses de maio e junho.

DIA 07 -  Representei  a Unemat no lançamento do CD Talentos de Mato Grosso, no Centro de 

Eventos do Pantanal. (de 20 a 23 horas) como um dos participantes do CD.  (Nº de participantes - 

200)

DIA 09 -  Reunião  com o Pró-reitor  de Planejamento  e desenvolvimento  Institucional  e com o 

prof.Juliano Moreno que apresentaram a idéia de elaboração de um edital para a escolha do Hino da 

Unemat. (participaram dessa reunião além dos dois acima citado, o prof. Ilário e a profª Leila) (Nº 

de participantes – 5)

DIA  11  -  Reunião  para  iniciar  os  trabalhos  de  elaboração  do  projeto  do  concurso  do  Hino 

(presentes;  prof.  Ilário,  prof.  Josivaldo,  prof.  Juliano  e  Profª  Leila).  Decidiu-se  que  a  Proec 

escreveria  o projeto,  aproveitando as idéias  apresentadas  por escrito  pelo prof.  Juliano e que o 

mesmo assumiria a coordenação do projeto. (Nº de participates – 4)

Última semana de maio  - Composta a Comissão organizadora, o projeto é escrito e passa pela 

apreciação da comissão que o aprova. Prof. Vitérico Maluf se encarrega de providencias os cartazes 

para divulgação. (12 pessoas).

JUNHO

DIA 03 - Representei a PROEC no I Simpósio de Ciências Agrárias e Biológicas do Campus de 

Cáceres.

-  Envio  dos  cartazes  de  divulgação  do  Concurso  do  Hino  da  Unemat  para  as  mais  diversas 

instituições do Estado de Mato Grosso.

- Edital e regulamento do concurso, colocados na página da UNEMAT.

- Escolha da Comissão Julgadora do concurso do hino para a confecção de portaria pelo Reitor. (5 

pessoas)
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- Reunião no Gabinete do Reitor com alguns coordenadores de campus,  alguns pró-reitores e o 

Coordenador da Faculdade de Educação para discutir sobre as dificuldades encontradas pelo Prof. 

Fiorelo na coordenação do Campus de Sinop. (Nº de participantes - 20 )

- Dia 16 - Participação no TALK SHOW no EMAJ com os atletas do Circuito Banco do Brasil de 

Vôlei, organizado pelo Departamento de Educação Física do Campus de Cáceres, por ocasião da 

realização de etapa do circuito em Cáceres. (Nº de participantes - 200)

JULHO

DIA 02 - Representando a PROEC em Sinop, na inauguração do Palco Móvel para apresentações 

culturais. Organização da Profª Rute Varea. (Nº de participantes - 250 )

DIA 04 – Representando a PROEC e o Reitor, na primeira noite cultural por ocasião do Convênio 

com a Eletronorte: Projeto- Artes e Inclusão Social em Sinop. (Nº de participantes 450).

DIAS 14 a 19 - Visita ao Campus Universitário do Médio Araguaia em Luciara, para contactar a 

Secretaria de Cultura do Município e a Coordenação do Núcleo Pedagógico para firmar parceria na 

realização da etapa regional do II Festival Universitário de Músicas Inéditas. Foi organizada uma 

comissão organizadora composta por acadêmicos do curso de Química e foi realizado a parceria 

entre Prefeitura e UNEMAT para que o II Festival fosse realizado em 28 deste mês no Festival de 

Praia de Luciara. Reuni-me com a Coordenação do campus, acadêmicos do curso de química e de 

especialização em geografia, com a Secretária Municipal de Cultura e Presidente da Câmara de 

Vereadores. Foi apresentado o projeto a todos. (Nº de participantes - 92)

AGOSTO

DIA 12- Reunião com Ana Moreira, Coordenadora do Intercâmbio Cultural da Secretaria de Estado 

de  Cultura  (e  equipe)  para  tratarmos  sobre  o  levantamento  do  patrimônio  cultural  material  e 

imaterial  dos  municípios  de  Mato  Grosso,  visto  que  este  levantamento  é  uma  exigência  do 

Ministério  da  Cultura.  A  Coordenadora  propôs  à  UNEMAT,  a  disponibilidade  de  acadêmicos 

estagiários para realizar o levantamento nos municípios. Para isso se faz necessário que seja feito 

um mapeamento  de quantos  acadêmicos  temos  por  região  e  qual  o número  da população e  de 

bairros das regiões. Sugerimos que os acadêmicos sejam remunerados como bolsistas e para isso 
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iríamos elaborar  um edital  e fazer  o mapeamento para discutirmos  na próxima reunião.  (Nº de 

participantes – 6 )

DIA 12 – Após a reunião com a Coordenadoria de Intercâmbio Cultural,  o Pró-reitor e eu nos 

reunimos  com o  Secretário  de  Estado  de  Cultura  (Paulo  Pitaluga).  Conversamos  sobre  nossos 

projetos e solicitamos apoio ao Secretário para o III Festival Universitário de Músicas Inéditas em 

2009. Solicitamos que enviasse um representante da SEC para participar como jurado. O secretário 

solicitou que enviássemos o projeto a ele. (Nº de participantes – 3)

DIA 13 - Início dos contatos para mapeamento das regiões a serem atingidas pelos bolsistas da 

UNEMAT. Os contatos foram feitos via fax, telefone e e-mail e as informações foram solicitadas 

aos coordenadores de campi, e coordenadores dos núcleos pedagógicos das Parceladas e CEAD. 

Durante todo mês de agosto as informações foram chegando e sendo tabuladas para que viabilizasse 

a  confecção  do  edital.  Foram  mapeados  todos  os  municípios  que  enviam  acadêmicos  para  a 

UNEMAT e também os municípios periféricos. (Nº de pessoas contactadas 20)

DIA  25  –  Reunião  com  a  Coordenadoria  de  Intercâmbio  Cultural  (SEC),  estava  presente  o 

coordenador de Cultura da UFMT. Apresentamos uma proposta de Edital e o mapeamento parcial 

que realizamos. Ficou acertado que UFMT e UNEMAT fariam parceria com a SEC e cada uma das 

Universidades  atuariam  em  regiões  distintas,  por  isso  a  necessidade  do  mapeamento.  (Nº  de 

participantes- 7)

Durante todo o mês de Agosto, foram contactados todos os campi para que apresentassem  dois 

nomes (por campus) ligados a projetos de cultura para representar a UNEMAT no Encontro Sobre 

Diversidade Cultural (Plano Nacional de Cultura) a ser realizado em Cuiabá no período de 10 a 12 

de  outubro/2008.  Caberia  à  Assessoria  de  Gestão  de  Cultura  coordenar  uma  mesa  no  evento, 

representando a UNEMAT. Os contatos foram feitos via telefone, e-mail e ofícios. (Nº de pessoas - 

26)

SETEMBRO

Durante as duas primeiras semanas de setembro foram contactadas empresas para o patrocínio de 

troféus:  As seguintes  empresas  patrocinaram R$ 500,00 (quinhentos  reais  para  a  aquisição  dos 

troféus: Livraria D.A, Hotel Gasparin, Multi Copy. Colégio Adventista, Farmácia Saúde, Drogaria 

Central e Prof. Dr. Afonso Maria. (Nº de contactados – 8)
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DIA 03 – Início das atividades  da Comissão Julgadora do Concurso do Hino da Unemat.  Pela 

manhã demos as boas vindas à Comissão no gabinete do reitor, visto que os membros da Comissão 

eram músicos de expressão na Cultura matogrossense. Houve a fala do reitor, pró-reitor, assessor de 

cultura e os trabalhos tiveram início no período da tarde nas dependências da TV TAIAMÃ. No 

final da tarde já tínhamos os resultado e Hino foi gravado no Stúdio FERMATA Produções pelos 

próprios membros da Comissão Julgadora. (Nº  de pessoas reunidas – 9)

DIA 05 – Lançamento do CD do I Festival Universitário de Músicas Inéditas e do Hino da Unemat. 

Os lançamentos aconteceram no pátio do Campus de Cáceres e fizeram parte das comemorações 

dos 30 anos da Instituição. Os participantes do CD se apresentaram com Play Back. (Nº de (pessoas 

presentes - 200)

DIA 08 – Reunião na SEMATUR com a Secretária Municipal de Turismo de Cáceres, para os 

ajustes finais da Final do II Festival Universitário de Músicas Inéditas a ser realizado no dia 24 do 

corrente ano. (Nº de participantes - 3)

DIA 10 – Reunião com o representante da Banda Conexão, banda que irá acompanhar os músicos 

do festival.  Entrega de CDs das músicas concorrentes para que a banda possa ensaiar e colocar 

alguns arranjos. (Nº de participantes - 2 pessoas)

Durante todo o mês de setembro foram enviados CDs para as Secretarias de Estado, para as pró-

reitorias e campi da Unemat, para universidades públicas do Centro-oeste, para Rádios do Estado de 

Mato Grosso para divulgação das músicas do festival.(Nº de pessoas contactadas - 350)

Celebrado um Termo de Cooperação entre UNEMAT/SECITEC para aquisição de passagens afim 

de que os músicos dos campi possam vir à Final do II Festival Universitário de Músicas Inéditas e 

para o financiamento da gravação do CD do referido festival.

DIA 24 – Final do II Festival Universitário de Músicas Inéditas no palco principal do 29ª Festival 

Internacional de Pesca Esportiva em Cáceres. Estiveram presentes 6 campi num total de 11 músicas 

a  serem apresentadas.  Durante  a  tarde  houve  o  ensaio  geral  com a  Banda  Conexão.  Estavam 

diretamente envolvidos com o festival, entre os representantes dos campi, equipe da Proec, jurados, 

banda, patrocinadores e pessoal de hospedagem em torno de 120 pessoas. O público que assistiu ao 

festival foi aproximadamente 2000 mil pessoas.
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DIAS 25 e 26 – Realização do II SEREX – CENTRO OESTE, II Fórum de Extensão da UNEMAT 

e  I  Simpósio  de  Ensino-Pesquisa-Extensão,  com  a  participação  das  seguintes  Universidades: 

UNEMAT,  UFMT,  UFMS,  UEMS,  UFGD  e  UCDB.  O  tema  do  Evento  foi:  Universidade, 

Desenvolvimento e Inclusão Social. A Assessoria de Gestão de Cultura organizou as apresentações 

culturais do evento e apresentou um painel sobre o I Festival de Músicas Inéditas. Participaram do 

evento, 410 pessoas.

OUTUBRO

Enviado  para  a  SECITEC toda  a  documentação  necessária  para  a  abertura  de  um processo de 

licitação para a gravação do CD do II Festival.

DIA 02 – Reunião com O Sr. Fábio no Núcleo Sistêmico para obter informações de como proceder 

para a abertura do edital do processo de licitação para a gravação do CD.  

Durante todo o mês de Outubro realizamos várias reuniões na SECITEC e NÚCLEO SISTÊMICO 

para a viabilização deste edital ainda este ano. 

DIAS 10, 11 e 12 – Participação em Cuiabá do Encontro da Diversidade Cultural, Teia Regional do 

Plano Nacional de Cultura, na Assembléia Legislativa de MT. Participou como mediador da quinta 

mesa sobre Políticas Culturais, representando a PROEC, o Professor Juliano Moreno, Coordenador 

de Cultura, Esporte e Lazer da PROEC. Neste encontro estiveram presentes 3 representantes de 

cada campi da UNEMAT. Participaram do Evento, 342 pessoas.

NOVEMBRO

DIA  18  -  Reunião  no  Núcleo  Sistêmico  com  o  Sr  Fábio,  Srª  Leda  e  Assessoria  Jurídica  da 

SECITEC  para  cobrar  o  motivo  da  não  abertura  do  edital  de  licitação.  Ficou  decidido  que  o 

processo de licitação será aberto em Março de 2009 e a gravação em meados de maio.  (Nº de 

pessoas participantes – 5)

DEZEMBRO

DIA 02 – Seminário Municipal das Comissões de Direitos Humanos. Neste seminário discutiu-se 
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sobre a Violência presente nos seus mais diversos níveis na cidade de Cáceres. Juizes, Promotor, 

Professores e representantes de vários segmentos sociais estiveram debatendo o tema. O que fazer 

para ampliar as ações contra a violência? Apresentei como proposta a possibilidade de elaboração 

de projetos de extensão de acordo com as necessidades apontadas pelas comissões. A proposta foi 

acatada e no próximo dia 16 nos reuniremos de novo no Fórum. (Nº de participantes – 85)

DIAS 07 e 11 – Participação da Assessoria de Gestão de Cultura na abertura e fechamento do 

Congresso  Universitário  realizado  no  Hotel  Fazenda  Mato  Grosso  no  período  de  07  a  11  de 

dezembro. (Nº de participantes – 300)

DIA 08 – Participação na abertura da semana de comunicação dos trabalhos de iniciação científica 

do 8º semestre do curso de Pedagogia de Cáceres realizado Câmara Municipal de Vereadores. (Nº 

de participantes – 100)

DIA 16 – Encontro com as Comissões de Direitos Humanos no Fórum para a organização das 

atividades a serem desenvolvidas em 2009 no combate à violência. (Nº de participantes- 40)

______________________________________________________
Prof. M.Sc. Josivaldo Constantino dos Santos

Assessoria de Gestão de Cultura - PROEC
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ANEXO 03

“RELATÓRIO DA DIRETORIA DE 

GESTÃO DE EXTENSÃO”
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Diretoria de Gestão de Extensão - Relatório/2008

Maria José Landivar de Figueiredo Barbosa 

Em maio deste ano, iniciei as atividades ocupando a função de Coordenadora de Extensão 

da Pró-reitoria de Extensão e Cultura da Universidade do Estado de Mato Grosso a convite  da 

Professora Ms. Nilce Maria da Silva e corroboração do Professor Ms. Ilário Straub. Fui designada a 

ocupar  essa  função  através  da  Portaria  nº  1001/2008,  no  período  de  01/05/2008  a  02/10/2010 

expedida pelo Reitor Prof. Ms Taisir Mahmudo Karim.

Assim  que  assumi  a  função  procurei  me  inteirar  sobre  a  normatização  que  geria  as 

atividades deste segmento.  As normas da extensão universitária  são definidas pela resolução nº 

036/2000  aprovada  pelo  Conselho  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  da  Unemat.  Foi  de  grande 

relevância os estudos feitos sobre extensão na Unemat. Perpassamos desde a definição, objetivos, 

modalidades, competências, operacionalização, recursos até a avaliação. Para tal lancei mão de uma 

coleção sobre Extensão Universitária, a saber: Plano Nacional de extensão universitária; Sistemas 

de  dados  e  informações  da  extensão;  Avaliação  Nacional  da  extensão  universitária;  Extensão 

Universitária: organização e sistematização, revistas de extensão, entre outros.

Foi  feito  um  levantamento  de  quantidade  de  projetos,  programas  e  núcleos,  público 

atendido e áreas de atuação; em conjunto com a coordenadoria de acompanhamento e avaliação foi 

realizado  um  levantamento  sobre  os  projetos  em  andamento  denominados  contínuos  e/ou 

provenientes do edital 001/2006 em relação a entrega de relatório final abril/2008 e/ou parcial, bem 

como os planos de trabalho para prorrogação dos projetos.

Elaborei o regimento da Câmara de extensão que foi apresentado e discutido a princípio 

com  os  colegas  da  Pró-reitoria,  acatando  análises  e  sugestões.  Posteriormente  foi,  também, 

apresentado e discutido com alguns Pró-reitores e chefes de Institutos que analisaram, discutiram e 

contribuiram.

Participei do II Fórum de Ensino Superior nos dias 22 e 23 de maio de 2008 compondo 

com a profª Nilce Maria da Silva e os técnicos Maria Isabel dos Santos e Pedro José de Lara a 

Comissão responsável pelo GT de Políticas e assuntos estudantis. Coordenamos as discussões e nos 

reunimos em um final de semana para redigirmos um texto com os apontamentos coletados durante 

o GT.

Elaborei uma minuta de resolução substituta a 036 conforme organização e sistematização 

estabelecidas  no   Fórum  de  Pró-reitores  de  extensão  das  universidades  públicas  brasileiras  – 

FORPROEX. Esta foi apresentada, discutida e alterada conforme as contribuições apresentadas e 

julgadas pertinentes.
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Acompanhei e aprendi muito com o Profº Santino Seabra quando das análises de projetos, 

avaliação e atualização das planilhas de Acompanhamento   de Projetos de Extensão de caráter 

contínuo  ou  com  financiamento  Externo,  bem  como  dos  submetidos  ao  edital  001/2006  – 

PROEC/UNEMAT.

Contribuí na elaboração do projeto I Simpósio de Ensino-Pesquisa-Extensão da Unemat 

coordenado pelo referido professor e apresentado à FAPEMAT.

Contribuí  na  elaboração  do  edital  nº  20/2008  –  PROEC/UNEMAT-  II  SEREX-CO: 

Seminário de Extensão Universitária da Região Centro-Oeste: “Universidade, Desenvolvimento e 

Inclusão Social”; II Fórum de Extensão da UNEMAT e I Simpósio de Ensino-Pesquisa-Extensão: 

Universidade,  desenvolvimento  social  e  responsabilidade”,  uma  realização  da  Pró-reitoria  de 

Extensão e Cultura da Universidade do Estado de Mato grosso – PROEC/UNEMAT/MT.

Fiz um levantamento do nome das escolas municipais e estaduais, endereço e telefone, a 

pedido  da profª  Leila  Delmadi,  para  o  ciclo  de palestras  que seria  realizado  por  ocasião  da II 

Jornada  de  conscientização  e  ações  para  preservação  do  Rio  Paraguai  que  infelizmente  não 

aconteceu na integra devido a falta de recursos financeiros.

Assumi  a  coordenação  de  Alojamento  do  II  SEREX.  Antecipadamente,  tomei  os 

encaminhamentos necessários para a locação de um espaço adequado para a realização do evento, a 

saber, o Centro Diocesano São Francisco que seria utilizado também como alojamento.  Aprecei 

hotéis, Chácara Santa Rosa, entre outros.  Entretanto, devido ao adiamento do  evento, foi preciso 

mudar de local. Isso demandou outros afazeres, como por exemplo conseguir a Escola Estadual Dr. 

José Rodrigues Fontes para alojamento de alunos participantes; casa de mestrado e antigo Secomex 

para alojar os professores e técnicos das universidades participantes e Locação da Chácara Santa 

Rosa  para  os  músicos  participantes  do  Festival  de  Músicas,  coordenado  pelo  profº  Josivaldo 

Constantino.

Recepcionei a equipe da Pró-reitoria de Extensão da Universidade Federal de Mato Grosso 

– UFMT.

Participei  do  Conselho  Editorial  do  Caderno  de  Extensão  resultante  dos  trabalhos 

apresentados no II Fórum de Extensão da Unemat.

Fui avaliadora AD HOC dos trabalhos inscritos para o I Simpósio de Ensino-Pesquisa-

Extensão: Universidade, desenvolvimento social e responsabilidade”.

Produzi um artigo intitulado “Reflexões sobre as ações da Proec – Unemat” em nome dos 

professores da PROEC/UNEMAT/2008.

Para finalizar,  gostaria  de dizer  que este ano foi um grande aprendizado,  convivi  com 

diversas pessoas, cada uma a seu modo individual de ser. Dependendo do ponto de vista, umas 

maravilhosas e solidárias, outras menos. De tudo isso o que mais importa é que  “Deus nos fez 
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perfeitos  e  não escolhe os  capacitados,  capacita  os  escolhidos.  Fazer  ou não fazer  algo só 

depende de nossa vontade e perseverança.”  Espero ter contribuído para   a construção de um 

mundo melhor e neste contexto, por uma sociedade mais justa.

______________________________________________________
Profª. M.Sc. Maria José Landivar de Figueiredo Barbosa

Diretora de Gestão de Extensão
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ANEXO 04

“RELATÓRIO DA DIRETORIA DE 

GESTÃO DE PROGRAMAS”
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Relatório da Diretoria de Gestão de Programas

Gestora – Profª. Ms. Loriége Pessoa Bitencourt

Período do Relatório: 04/08/2008 à 12/12/2008.

Introdução e Contextualização.

Em  Julho  de  2008  foi  elaborada  uma  nova  estrutura  organizacional  para  UNEMAT, 

criando a Diretoria de Gestão de Programas ligada a PROEC – Pró-reitoria de Extensão e Cultura. 

Na criação desta diretoria ficou definido como função:

● Propor  políticas  para  a  implantação  e  implementação  de  programas  institucionais  de 

extensão;

● Propor minutas de resolução com vistas à normatizar a implantação e implementação de 

Centros, Núcleos, Grupos, Programas e Projetos de extensão no âmbito da Universidade;

● Elaborar  programas  de  intercâmbio  com  Instituições  de  Ensino  Superior,  nacionais  e 

internacionais;

● Elaborar editais de chamada de ações de extensão, no âmbito da Universidade;

● Acompanhar e avaliar os programas nas áreas de extensão;

● Acompanhar  o  registro  e  atualização  das  informações  referentes  aos  programas 

desenvolvidos pela Universidade;

● Apresentar  anualmente  à  Assessoria  de  Gestão  de  Extensão  o  relatório  das  atividades 

desenvolvidas.

A criação e definição das funções ligadas a esta diretoria culminaram com o inicio das 

nossas atividades na PROEC em Agosto de 2008.

Com a  intenção  de  aprofundamento  do  que  é  a  Extensão  na  UNEMAT,  inicialmente 

fizemos um estudo sobre os documentos ligados a extensão, internos e externos a universidade, 

tais como:

● Plano Nacional de Extensão de 1999 que define as diretrizes para extensão universitária.

● Livro: Avaliação Nacional da Extensão Universitária do Fórum de Pró-Reitores de Extensão 

das Universidades Públicas Brasileiras, editado pela UESC em 2001.

● Livro:  Indissociabilidade  entre  ensino-pesquisa-extensão,  do  Fórum  de  Pró-Reitores  de 

Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, editado pela UFRGS em 2006.

● Livro: Extensão Universitária: organização e sistematização, do Fórum de Pró-Reitores de 

Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, editado em Belo Horizonte pela Coopmed 
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em 2007.

● Resolução nº. 036/2000 que homologa as discussões e diretrizes produzidas no Primeiro 

Fórum de Extensão da UNEMAT.

Após a leitura dos documentos listados, fizemos um levantamento das ações de extensão 

em desenvolvimento, chegando à conclusão que em Agosto de 2008 tínhamos:

Quantidade Nomes e Localidades

Centros de 
Extensão 06

CEPES Tangará das Serra;

CEPEA Alta Floresta;

Centro de Cultura Lingüística Alto Araguaia;

Centro Tecnológico Agro-
Industrial Barra do Bugres

CIAEM Sinop
CEACD Sinop

Núcleos de 
Extensão 05

NUDHEO Cáceres
NEGRA Cáceres

Núcleo da 
UNEMAT/UNITRABALHO Cáceres

NUPEET Sinop
NEDD Tangará da Serra

Programas de 
Extensão 02

PAJA – Programa de 
Alfabetização de Jovens e 

Adultos
Barra do Bugres

Programa de Educação 
Continuada de Professores Barra do Bugres

Grupos de 
Extensão 01 Grupo de Extensão para o 

Ensino de Ciências Exatas Sinop

Além  dessas  modalidades  de  atividades  de  extensão  expostas  no  quadro  anterior, 

constatamos que havia também projetos de extensão e estes em um número maior.

Esse levantamento nos ajudou a perceber quais atividades de extensão que estavam sendo 

desenvolvidas na UNEMAT e que se auto-denominavam de Centros, Núcleos e Programas e que, 

naquele momento, não tinham uma resolução especifica que as regulamentavam, diferenciando-as 

dos Projetos de Extensão.

A partir desse momento começamos a elaborar Resoluções para regulamentar a política 

de extensão de criação e  implantação dos  Centros  e  Núcleos  de Extensão e  Projetos  e de 

Programas de Extensão da UNEMAT. A metodologia utilizada para a elaboração foi a confecção 

de uma proposta de documento,  discussão interna com a equipe da PROEC. Após sugestões da 

equipe, acatamos as ponderações e marcamos uma reunião para discussão desta proposta com os 

diretores  de  institutos  e  faculdades  para  sugestões.  Depois  desses  momentos  e  as  devidas 

adequações  as  sugestões,  enviamos  para  todos  os  campi  para  discussão  nos  departamentos  e 
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também sugestões.

Como  fruto  dessa  elaboração  e  dos  encaminhamentos  tomados,  encaminhamos  para  o 

CONEPE de Outubro de 2008 as minutas  de Resoluções:  de Centros e Núcleos de Extensão e 

Projetos e Programas de Extensão.

No CONEPE citado, a PROEC aprovou as duas resoluções:

● Resolução nº 081/2008 - CONEPE que aprova a regulamentação da política de extensão de 

criação e implantação dos Centros e Núcleos de Extensão da Universidade do Estado de 

Mato Grosso – UNEMAT.

● Resolução nº 082/2008 – CONEPE que aprova as normas para a proposição e execução de 

Projetos e Programas de Extensão Universitária da Universidade do Estado de Mato Grosso 

- UNEMAT.

Além  disso,  ainda  em  agosto  de  2008, fizemos  uma  mobilização  interna  para  a 

participação  dos  professores  e  técnicos  administrativos  na  chamada pública  do  Edital  nº 

009/2008  -  PROGRAMA  DE  EXTENSÃO  UNIVERSITÁRIA  -  PROEXT  2008 – 

MEC/SESu/DIPES, com a elaboração de projetos ou programas de extensão. Através de divulgação 

no site da internet, e-mails e ligações telefônicas solicitamos que todos que tivessem o interesse de 

participar, que enviassem suas propostas para a PROEC para que fossem avaliadas e selecionada, 

uma delas, a ser encaminhada ao MEC representando a UNEMAT, já que o edital previa somente 

uma  proposta  por  universidade  estadual.  Foram  apresentadas  a  esta  pró-reitoria  somente  três 

propostas de programas, e estas passaram por uma avaliação interna com critérios estabelecidos por 

uma banca de avaliação. Foi encaminhado o Programa “Educação e Investigação em Ciências e 

Matemática”  da  Prof.  Ms.  Herena  Naocco Chisaki  Isobe do Campus  Universitário  de  Cáceres. 

Infelizmente, nenhuma universidade estadual foi contemplada nesse edital.

Também participamos no dia 15/08/2008, em Cuiabá-MT, da Reunião de articulação 

do PIESES – Programa Institucional de Educação e Sócio-Economia Solidária representando o 

Prof. Ilário Straub.

A PROEC, em Setembro de 2008, organizou o II SEREX – II Seminário Regional de 

Extensão – Centro-Oeste.  Toda a equipe se envolveu na organização desse evento. Participamos 

ativamente da Comissão de Organização, da Comissão Científica de Avaliação dos Trabalhos na 

qual  ajudei  a  avaliar  os  Resumos  inscritos  no  SEREX  e  na  Comissão  de  Apresentações  dos 

Trabalhos inscritos nas modalidades de Painel e Comunicação Oral.

Em Outubro de 2008, participamos do Seminário Universidade em Debate – dia 09 e 

10 de Outubro de 2008 com a intenção de buscar subsídios para alicerçar as discussões sobre a 

Extensão Universitária no âmbito da UNEMAT a fim de elaboração de uma Tese que pudesse fazer 
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parte da pauta do II Congresso Universitário.

Ainda em Outubro de 2008, elaborei,  juntamente com os demais colegas, da  Tese: “A 

Extensão  e  a  Cultura  na  UNEMAT:  Conceituação,  Reflexões  e  Perspectivas” que  foi 

encaminhada ao II Congresso Universitário para ser discutida na linha de reflexão: Diretrizes para o 

ensino, a pesquisa e a extensão, se justificando pela necessidade de implementação de políticas 

internas  que favoreçam o desenvolvimento da Extensão Universitária  na UNEMAT de forma a 

promover a indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão.

No dia  15 de  Outubro  de  2008,  mobilizamos,  organizamos e  participamos  de uma 

reunião  com  representantes  do  IMEQ-MT  e  PROEC/UNEMAT  para  articulação  de  um 

convênio  institucional  para  o  desenvolvimento  de  um  Programa  de  Avaliação  da 

Conformidade.  Como  encaminhamento  desta  reunião,  ficou  sob  a  responsabilidade  do  Prof. 

Kapitango do Campus de Barra do Bugres a elaboração do programa e da minuta de convênio para 

posterior institucionalização.

No inicio de Novembro de 2008, promovemos a articulação de possíveis programas de 

extensão no campus de Cáceres a partir de uma iniciativa do Supermercado Juba para firmar 

convênios com a UNEMAT para realização de ações de extensão nas comunidades carentes deste 

município. Para isso, marcamos uma reunião coletiva em Cáceres.  Enviamos 55 ofícios convidando 

professores, alunos de todos os departamentos de Cáceres e técnicos administrativos para participar. 

A referida reunião foi realizada no dia 05/11/2008 na sala de turismo no prédio da coordenação do 

campus de Cáceres com a presença de 12 pessoas. 

Durante o mês de Novembro  contactamos  com o professor cubano do departamento de 

Educação Física (Prof. Pedro Lázaro) para  configuração de um possível programa de esporte 

para o campus de Cáceres.

Também  fizemos  contato  com  professores  ligados  aos  Projetos  de  Extensão  das 

Olimpíadas da Matemática nos campi universitários de Cáceres, Profª. Márcia Dal Toe; de Sinop, 

Prof. Rogério Reis e Profª. Chiara; e Barra do Bugres, Prof.  Daíse Lago; com a intenção de agregar 

os projetos de extensão desenvolvidos localmente em um programa de extensão ligado a FACIEX.

Em  Novembro  de  2008,  participamos  do  Seminário  de  Políticas  Afirmativas 

promovido pela PROEG – Pró-Reitoria de Ensino de Graduação em parceria com a PROEC. 

Neste evento, coordenei duas mesas temáticas, uma com apresentação dos programas da UNEMAT 

e a outra com a temática da Educação do Campo.

Ainda em Novembro, elaboramos os formulários para criação de Centros e Núcleos e 

Programas  de  Extensão para  publicação  na  página  da  PROEC  no  site  da  UNEMAT.  Esses 

formulários deverão ser utilizados para institucionalização das ações de extensão.

Também elaboramos uma compilação de informações referentes a todos os projetos 
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de extensão para serem incluídas na página da PROEC.

Percebemos que por mais que realizamos nesses meses de trabalho, como a Diretoria de 

Gestão de programas de Extensão é recente, temos muito a desenvolver e encaminhar, sendo este 

trabalho um grande desafio.

______________________________________________________
Profª. Ms. Loriége Pessoa Bitencourt

Diretora de Gestão de Programas de Extensão/PROEC/UNEMAT
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RELATÓRIO DA DIREÇÃO DE GESTÃO DE REVISÃO UNEMAT EDITORA

A Diretoria de Gestão de Revisão foi criada por meio da portaria nº 1987/2008, dando 

início a seus trabalhos em agosto de 2008. Sob a responsabilidade da Profª. M.Sc. Maristela Cury 

Sarian, a essa direção compete a revisão em língua portuguesa de todo o material a ser publicado 

por meio da UNEMAT Editora.

Dentre os trabalhos desenvolvidos durante 2008/2, constam a revisão de livros, anais e 

cadernos de eventos científicos, além de periódicos acadêmicos, tais como:

a) Perfil sociopolítico, econômico e educacional de Campos de Júlio - MT 1980 – 2004 – 

Josiane Magalhães e Neuza;

b) Anais da VI Jornada de Pedagogia (2006);

c) Anais da VII Jornada de Pedagogia (2007);

d) Cadernos do 7º Ebet (2008);

e) Cadernos do II SEREX (2008);

f) Revistas da FAED, edições 9 e 10 (jan/jun – 2008 e jul/dez – 2008);

g) O Estágio Interdisciplinar no Processo de Formação Docente – Irton Milanesi.

A Diretora de Gestão de Revisão também colaborou na revisão de materiais não veiculados 

pela editora, mas pertencentes a instâncias da UNEMAT, como algumas Resoluções do CONEPE e 

do  CONSUNI e documentos  produzidos  pela  equipe  da PROEC – Pró-Reitoria  de  Extensão  e 

Cultura, tais como editais e ofícios.

______________________________________________________
Profª. M.Sc. Maristela Cury Sarian

Diretora de Gestão de Revisão da UNEMAT Editora/PROEC
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ANEXO 06

“RELATÓRIO DA DIRETORIA 

ADMINISTRATIVA DE ASSUNTOS 

COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS”
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RELATÓRIO ANUAL - Diretoria Administrativa de Assuntos Comunitários e Estudantis 

(DAACE)

A Coordenadoria de Assuntos Comunitários e Estudantis – CACE a partir da aprovação da 

Lei  n.  319/2008 que deu nova estrutura a  Universidade,  passou a  ser denominada de Diretoria 

Administrativa de Assuntos Comunitários e Estudantis – DAACE.

Seguindo as diretrizes da UNEMAT e da PROEC – Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, no 

corrente ano, a DAACE realizou as atividades e ações abaixo descritas:

Elaboração e publicação de Edital de concessão de 88 (oitenta e oito) bolsas apoio para dar 

suporte  às  atividades  de  pesquisa  e  extensão  desenvolvidas  pelos  departamentos,  sendo 

disponibilizados 02 (dois) bolsistas apoio para cada curso regular da universidade.

Esse  processo  de  seleção  dos  bolsistas  apoio  consistiu  em  primeira  fase,  na  seleção 

eletrônica  feita  pela  DAACE,  logo  após  fora  realizada  as  entrevistas  dos  10  (dez)  primeiros 

colocados, pelas Bancas formadas pelos respectivos departamentos, obedecendo a composição de 

02 (dois) professores e 01 (um) acadêmico.

O  processo  com  toda  a  documentação  dos  aprovados,  foram  encaminhados  para  a 

DAACE, para conferência, elaboração de parecer e respectiva tramitação pelos setores competentes 

da instituição.

Elaboração e publicação de Editais de concessão de bolsas de extensão universitária, para 

atendimento aos diferentes projetos dos diversos Campi da universidade.

A documentação referente a todos os processos de bolsa extensão são encaminhados para a 

DAACE,  para  arquivo,  publicação,  conferência  e  tramitação  dos  processos  dos  candidatos 

aprovados.

No  corrente  ano  a  DAACE,  efetuou  a  confecção  de  185  (cento  e  oitenta  e  cinco) 

certificados aos bolsistas.

Durante  a  semana  do  calouro  no  primeiro  e  no  segundo semestre  do  ano  de  2008,  a 

PROEC, através da DAACE confeccionou e distribuiu uma cartilha informativa a todos os calouros 

da universidade, com as principais informações institucionais de interesse dos acadêmicos.

Nesse mesmo período fora realizado visitas a todos os ingressantes nos cursos regulares do 

Campus de Cáceres, dando as boas vindas e apresentando as ações da PROEC/DAACE.

No segundo semestre de 2008, fomos convidados pelos CAs  de História e Geografia, do 

Campus de Cáceres, para falar sobre o programa e a política de bolsas da universidade,  evento 

realizado no departamento de História.

Na realização do II Fórum de Ensino da Unemat, realizado em Cáceres, estivemos a frente 

do GT que discutiu as políticas de assistência estudantil na UNEMAT, contamos com a participação 
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de professores  e  acadêmicos,  de onde fora tirado um documento/tese  para ser  encaminhado ao 

Congresso Universitário.

No ano de 2008 fora realizado em Cáceres pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura o II 

SEREX –  CO,  no  qual  estivemos  a  frente  da  Comissão  Financeira  do  evento,  atividades  que 

consistiram desde a negociação dos recursos financeiros, aquisição de orçamentos, contratação de 

serviços e compras de material, até a prestação de contas referente a todo o evento.

No mês de novembro fomos convidados pelo NEGRA – Núcleo de Estudos sobre Gênero, 

Raça e Alteridade, para desenvolver atividades sobre questões raciais, com acadêmicos pertencentes 

ao  projeto  e  interessados  no  assunto,  trabalho  este  realizado  no  Campus  de  Cáceres,  no 

Departamento de História.

Entre  outras  atividades,  participamos  diretamente  de  todas  as  ações  administrativas  e 

cotidianas  da Pró-Reitoria  de Extensão e  Cultura,  como elaboração  de Resoluções e  discussões 

sobre políticas de assistência estudantis.

______________________________________________________
Pedro José de Lara

Diretoria Administrativa de Assuntos Comunitários
e Estudantis – DAACE
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RELATÓRIO DE AÇÕES DA ASSESSORIA TÉCNICA DE EXPEDIÇÃO E REGISTRO 

DOCUMENTAL

Neste relatório as ações que serão apresentadas referem-se ao desempenho da função de 

Assessora Técnica da Pró-reitoria de Extensão e Cultura. No primeiro semestre de 2008 essa função 

era  denominada  de  Assessoria  Técnica  de  Expedição,  Registro  e  Controle  documental  e,  no 

segundo semestre com a implantação do novo PCCS dos PTES (Lei Complementar nº. 321/2008), 

e com a aprovação do novo organograma da UNEMAT (Resolução nº. 015/2008-CONSUNI), a 

função passou a ser denominada Assessoria Técnica de Registro e Expedição Documental.

As ações desenvolvidas no ano de 2008 foram:

● Elaboração, até o presente momento, de 189 (cento e oitenta e nove) pareceres referentes a 

assuntos diversos, tais como:

 Aprovação, prorrogação e institucionalização de projetos, centros e núcleos de extensão;

 Termos  de  convênio  ou  de  cooperação  técnico/científica  a  serem  firmados  entre  a 

UNEMAT e diversas Instituições parceiras;

 Concessão de Bolsas na modalidade de Bolsa Cultura;

 Designação ou alteração de equipes de execução de ações de extensão;

 Realização  de  Cursos  e/ou  Eventos  de  extensão  pelas  diversas  unidades  da  Unemat 

(Campi e Sede);

 Minutas de Resoluções da PROEC para serem apreciadas pelo CONEPE; entre outros.

● Elaboração de 96 (noventa e seis) Pareceres de concessão de bolsa na modalidade de Bolsa 

Apoio e de 67 (sessenta e sete) pareceres de concessão de bolsa na modalidade de Bolsa 

Extensão. Após o dia 01 de agosto a função de emitir pareceres relativos a concessão de 

bolsas  passo  a  ser  exercida  pela  Diretoria  Administrativa  de  Assuntos  Comunitários  e 

Estudantis;

● Elaboramos em conjunto com as demais unidades da PROEC:

1. Proposta de PDI da PROEC para o período de 2009 a 2018;

2. Minuta de Resolução para implantação da Câmara de Extensão;

3. Minuta de Resolução para realização de Cursos e Eventos de Extensão na Unemat;

4. Minuta de Resolução para implantação de Centros, Núcleos, Programas e Cursos;

5. Instrução Normativa 001/2008-PROEC;

6. Instrução Normativa 002/2008-PROEC;

7. Edital nº. 001/2008-PROEC de fluxo contínuo de ações de extensão da PROEC;
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8. Editais de concessão de bolsas nas modalidades de bolsa extensão e cultura, bem como 

acompanhamento e divulgação dos resultados destes.

● Participamos na UFMT em Cuiabá de treinamento para implantação e gerenciamento do 

SIEX na UNEMAT;

● Realizamos, na Sede Administrativa e nos Campi de Cáceres, Sinop e Pontes e Lacerda, 

reuniões para divulgação e capacitação dos gestores e extensionistas na utilização do SIEX;

● Participamos  na  organização  geral  do  II  SEREX-CO,  Coordenando  as  comissões  de 

contatos externos e de credenciamento;

● A partir de 01/08/2008 acumulamos as funções de secretaria e de assessoria de gabinete da 

PROEC;

● Gerenciamos o recebimento e a expedição de correspondências on-line da PROEC;

● Alimentamos o SIEx com informações relativas à UNEMAT;

● Avaliamos on-line algumas ações de extensão que chegaram via SIEx;

● Participamos de diversas reuniões realizadas pela Proec interna e externamente.

_________________________________________________________

Valci Aparecida Barbosa
Assessora Técnica de Expedição e Registro Documental
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Relatórios das atividades desenvolvidas pela Supervisora de Cursos, Eventos e Prestação de 

Serviços

As atividades  do ano de  2008 foram voltadas  para a  organização  de uma agenda dos 

eventos a serem realizados na UNEMAT, porém, tendo em vista os setores proponentes dos eventos 

ainda não estarem familiarizados com a Resolução 029/2008 CONEPE que regulamenta os cursos e 

eventos, não foi obtido grande êxito neste sentido.

Todavia,  durante  o  ano foram feitos  diversos  contatos  por  meio  de  ofícios,  e-mails  e 

contato telefônicos a respeito da Resolução. Dos eventos informados procuramos dar agilidade aos 

processos e ainda cadastrá-los em nosso site. Paralelo as minhas atividades, procurei atender todas 

as solicitações feitas pelo pró-reitor e seus assessores.

Durante o ano estive presente em diversos eventos, em alguns como participante e em 

outros fazendo parte da equipe de organização. Abaixo tabela de algumas atividades desenvolvidas 

e participação em ventos:

Data: fevereiro e março
Atividades: Elaboração do livreto aos calouros incluindo para o conhecimento de seus direitos e 

deveres, como também a estrutura da Universidade.

Data: março
Atividades: contatos com todos os Campi e Departamentos para a elaboração de uma agenda de 

todos os Eventos a serem realizados em 2008, para posterior divulgação em nosso site.

Data: 29 de abril 2008
Evento: Estagio nas empresas – Curso de Ciências Contábeis
Local: EMAJ
Atividades: Palestras para os empresários sobre a contratação de estagiários em suas empresas e 

sobre a ação da IELL dentro do Estado de Mato Grosso.

Data: 13 de junho 2008
Evento: Reinauguração da Praça San Marcos de Arica (Chile)
Local: Praça San Marcos de Arica Cohab Nova
Atividades: Evento realizado pela Prefeitura Municipal de Cáceres em homenagem à comitiva de 

autoridades e empresários chilenos em visita a nossa cidade.

Data: 26 de junho de 2008
Evento: lançamento do Fórum Municipal de Desenvolvimento Rural
Local: SEMATUR
Atividades:  O referido Fórum, além de constituir-se um espaço democrático,  é uma instância 
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consultiva e deliberativa das estratégias e ações relativas à produção rural, nas áreas do custeio, 

investimento,  comercialização,  exportação,  dentre  outras,  inclusive  na  concepção  de  um 

Programa de Desenvolvimento Rural sustentável para o Município de Cáceres-MT. Estiveram 

presentes autoridades, comunidade ligada às áreas rurais e sociedade em geral.

O Fórum visa implementar programas de subsistência, com envolvimentos do Governo Federal, 

Estadual e Municipal, e ainda parcerias com a UNEMAT, Escola Agrotécnica Federal de Cáceres, 

INDEA, EMPAER e Ministério de Agricultura.

Data: 19 a 21 de agosto de 2008
Evento: Colação de grau turma 2008/2
Local: Ginásio de Didi Profeta
Atividades:  Participação juntamente com o cerimonial do Campus na realização da colação de 

grau da turma 2008/2, da missa e do culto ecumênico. 

Data: 01 a 06 setembro de 2008
Evento: Comemoração 30 anos da Unemat
Local: UNEMAT 
Atividades: Participação juntamente com a comissão do Evento na organização e realização das 

atividades de comemoração. As festividades começaram no dia 04/09 com missa pela manha no 

saguão  da  biblioteca  ministrada  pelo  Pe.  Evandro  e  inauguração  do  Obelisco.  A noite  teve 

cerimônia de entrega de méritos e exposições de obras no museu. No dia 05 teve lançamento de 

livros, cartão telefônico e selo da Unemat e apresentação cultural no saguão da biblioteca pela 

manhã, e a noite lançamento do CD do I Festival de Música, resultado do Concurso do Hino e 

show com 03 bandas. 

Data: 25 e 26 setembro de 2008
Evento: II SEREX-CENTRO OESTE,  II Fórum de Extensão da UNEMAT e I Simpósio de 

Ensino-Pesquisa-Extensão 
Local: Celbe
Atividades:  Participação na comissão de apoio nas providencias dos materiais para a realização 

do eventos, tais como: folders, certificados, bolsas, camisetas, etc. Coordenação na comissão de 

certificação dos participantes do evento para emissão, entrega e registro dos mesmos.

Data: 11 de outubro de 2008
Evento: Dia Feliz
Local: Campus de Cáceres
Atividades: Participação na barraca da pipoca, juntamente com outros colaboradores do evento. 

O evento  contou  com a  participação  de  diversas  crianças  da  comunidade,  onde  puderam se 

divertir, através de brincadeiras com os acadêmicos do curso de Educação Física, no passeio pelo 
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planetário e ainda contaram com a distribuição de picolé, pipoca e algodão doce.  

Data: 10 a 14 novembro de 2008
Evento: I CONGRESSO DE CIÊNCIA E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA, em conjunto com a II 

MOSTRA  DE  CIÊNCIA  INVESTIGATIVA  E  EXPERIMENTAL,  a  VI  SEMANA  DE 

BIOLOGIA e a IV SEMANA DE MATEMÁTICA.
Local: Cidade Universitária e Campus de Cáceres.
Atividades: Participação juntamente com a comissão do Evento na organização e realização das 

atividades na parte de credenciamento.  O credenciamento teve inicio no dia 10/11 na sala de 

turismo no período vespertino onde foram feitos mais de 500 credenciamentos sendo prorrogadas 

para o período noturno do dia 10 e matutino do dia 11. Estive presente  a semana inteira nos 3 

períodos, na entrega dos materiais, como também no controle da participação através de lista de 

presença. Contribui também com a parte do cerimonial, nas palestras sobre o Rio Paraguai e na 

Feira de Ciência. 

Data: 22 de novembro de 2008
Evento: Colóquio sobre a valorização do Idoso
Local: Auditório do Hospital Regional
Atividades:  Participante  do  evento  no  período  matutino  e  vespertino.  Colóquio  foi  sobre  a 

valorização do idoso, no período matutino começando com falas de representantes da Unemat, da 

Prefeitura e instituições ligadas a pessoas idosas, em seguida tivemos a palestra e debate com a 

Profª Iva Ferreira da UFMT. No período vespertino foram formados grupos de estudos e depois 

foram feitas  apresentações.  Finalizando  as  atividades  foram feitas  apresentações  de  projetos 

voltados para o idoso como: Horta Doméstica do Prof. Dr. Santino Seabra, Comunidade Feliz do 

Prof. Roberval e Projeto Provir do Prof. Dr. Agnaldo Silva.

Data: 03 de dezembro de 2008
Evento: Explanação sobre cursos e eventos
Local: Campus de Pontes e Lacerda
Atividades:  Participação juntamente com a profª Leila Delmadi e a técnica Valci Barbosa no 

campus de Pontes e Lacerda para proferir palestra sobre assuntos voltados a extensão.

_________________________________________________________

Joseane dos Santos Cunha
Supervisora de Cursos, Eventos e Prestação de Serviços
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA SUPERVISÃO DE PROJETOS

Durante o ano de 2008, estivemos trabalhando na Coordenação de Programas e Projetos (1º 

semestre)  e  Supervisão  de  Projetos  (2º  semestre),  desenvolvendo  junto  com  a  Assessora  de 

Extensão os Editais dos Projetos e de Bolsas, bem como fazendo a divulgação e apresentação dos 

resultados dos mesmos.

Juntamente com o Professor Mestre Josivaldo Constantino, acompanhamos os candidatos 

do  I  Festival  de  Música  Universitária,  para  a  gravação  das  músicas  em  studio  e  também  no 

lançamento do CD realizado em julho de 2008 no  Campus de Cáceres com várias apresentações 

culturais com “Juca e Tenório”, Grupo Movimento de Rua, Companhia de Dança Prof. Pedro, Viola 

de cocho, etc.

Quando  do  lançamento  do  II  Festival  de  Música  Universitário  realizado  também pela 

PROEC, auxiliei novamente o professor Josivaldo Constatino na elaboração de ofícios, envio de e-

mail, contactar os candidatos e outras atividades relacionadas.

A partir de junho foi lançado o edital para escolha do Hino da Unemat, que foi apresentado 

juntamente com lançamento do CD do I Festival de Músicas Universitárias.

Participamos no auxilio das apresentações culturais em todos os eventos da Reitoria, Pró-

Reitorias e do Campus Universitário de Cáceres.

Foram elaboradas  as Resoluções  de Programas  e  Projetos  e  de Centros e  Núcleos  que 

posteriormente juntamente com a professora Loriége Pessoa Bittencourt e demais companheiros da 

Pró-Reitoria de Cultura, foi formatado, apresentado e aprovado pelo CONEPE.

Elaborei o texto sobre Políticas Públicas de Extensão e repassei a professora mestre Nilce 

Maria da Silva, para parecer e formatação.

Elaborei um resumo de todos os projetos em desenvolvimento na Pró-Reitoria de Extensão 

e Cultura.

Juntamente com os demais colegas da PROEC, trabalhamos para a realização do II Serex.

Apresentei relatório sobre o sistema de cotas na Unemat.

____________________________________
Joane Santos Cunha
Supervisão de Projetos
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ESTRUTURA DO RELATÓRIO

Este relatório é constituído pelas seguintes unidades e subunidades:

1 DADOS GERAIS

2 APRESENTAÇÃO

3 AÇÕES 2008

a) Participação nos JUM´S 2008 – Jogos Universitários Matogrossense.

b) Participação nos JUB´S 2008 – Jogos Universitários Brasileiro.

c) Viabilização de recursos para a II Olimpíadas da UNEMAT.

d) Utilização da quadra e campo society da Sede Administrativa – UNEMAT.

1. DADOS GERAIS

PRÓ-REITORIA: Pró-reitoria de Extensão e Cultura
SETOR: Supervisão de Esportes e Lazer
RESPONSÁVEL: Francesco Senatore de Oliveira
E-mail: proec@unemat.br

             fsenatore@unemat.br

TELEFONE: (65) 3221-0082

ÁREA TEMÁTICA DA EXTENSÃO: Saúde LINHA: Esporte e Lazer
PERÍODO DAS ATIVIDADES: 02/01/2008 à 19/12/2008

2. APRESENTAÇÃO

Como unidade da Pró-reitoria de Extensão e Cultura - PROEC, a Supervisão de Esportes e 

Lazer vinculada a Diretoria de Gestão de Cultura, Esporte e Lazer, é um setor que propõe viabilizar 

com ênfase na educação, nas relações sociais e na saúde junto à comunidade discente, docente e de 

funcionários, o planejamento, a administração, e o desenvolvimento de ações esportivas e de lazer 

na Universidade do Estado de Mato Grosso, que são propostas na área temática extensionista – 

Saúde, na sua respectiva linha – Esporte e Lazer, que norteia princípios para desenvolvimento do 

bem  estar  físico  e  mental,  facilitadores  para  a  construção  da  auto-estima,  de  atitudes  e  de 

habilidades do ser humano.

3. AÇÕES EM 2008
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A) Participação nos JUM´S 2008 – Jogos Universitários Matogrossense

A FMEU – Federação Matogrossense de Esportes Universitários, com apoio da SEEL – 

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer de Mato Grosso, promoveu no mês de março de 2008, 

competições esportivas nas seguintes modalidades: handebol, futsal, vôlei, basquete, judô, atletismo 

e natação, nos naipes masculino e feminino, entre 17 (dezessete) Instituições de Ensino Superior de 

Mato Grosso, com a finalidade de selecionar as equipes para representar o Estado de Mato Grosso, 

nos JUB´S 2008 – Jogos  Universitários  Brasileiros,  e ao mesmo tempo promover  a integração 

universitária e descobrir talentos esportivos para a inserção no esporte competitivo no estado de 

Mato Grosso.

Quadro 01 – Participação da Unemat

JUM’S 2008 – Jogos Universitários Matogrossense 2008

Tipo de Ação: Viabilizar a participação da UNEMAT

Coordenação: FMEU – Federação Matogrossense de Esportes Universitários

Apoio: SEEL – Secretaria de Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso

Local de realização: Cuiabá – MT

Período: 20 a 23 de março de 2008

Campi participantes: Cáceres, Barra do Bugres, Alto Araguaia, Ponte e Lacerda, e Tangará da 

Serra

Modalidades  que  participaram: Handebol,  futsal,  vôlei,  basquete,  judô,  atletismo  (masc.  e 

fem.)

Acadêmicos envolvidos: 113

Professores de Educação Física envolvidos: 4

Colocações: 2o Lugar Handebol Cáceres (masc.  e fem.),  1o lugar Atletismo Tangará da Serra 

(masc. 10.000 m), 2º Lugar Atletismo Cáceres (10.000 m), 1º judô Cáceres (masc. 73 Kg e 90 

kg), 1º judô Tangará da Serra (fem. 63 kg e 70 kg).

B) Participação nos JUB´S 2008 – Jogos Universitários Brasileiro

O Ministério  dos Esportes,  juntamente  com o COB – Comitê  Olímpico  Brasileiro  e  a 

CBDU – Confederação Brasileira do Desporto Universitário, promoveu no mês de junho de 2008, 

competições esportivas nas seguintes modalidades: handebol, futsal, vôlei, basquete, judô, atletismo 

e natação, nos naipes masculino e feminino, entre as 27 Federações Universitárias Brasileiras. O 
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evento, além de descobrir talentos esportivos para a inserção no esporte profissional, promove a 

integração universitária e ainda tem a finalidade de selecionar as equipes/atletas, para representar o 

Brasil  em Jogos Internacionais  que serão coordenadas  pela  FISU – Federação Internacional  de 

Desporto Universitário.

Quadro 02 – Participação da Unemat

JUB’S 2008 – Jogos Universitários Brasileiros 2008

Tipo de Ação: Viabilizar a participação da UNEMAT

Coordenação: Ministério  do  Esporte,  COB  -  Comitê  Olímpico  Brasileiro  e  CBDU  – 

Confederação Brasileira de Desporto Universitário.

Apoio:  Prefeitura  Municipal  de  Maceió,  Governo  do  Estado  de  Alagoas  e  da  Federação 

Desportiva Universitária de Alagoas.

Locais de realização: Maceió/AL

Período: 20 a 29 de junho de 2008

Campi participantes: Cáceres e Tangará da Serra

Modalidades que participaram: Atletismo - Tangará da Serra (masc. 10.000 m), Atletismo - 

Tangará da Serra (Salto Triplo), Judô Tangará da Serra (fem. 63 kg e 70 kg), Atletismo Cáceres 

(masc. 10.000 m) e Judô Cáceres (masc. 73 kg).

Acadêmicos envolvidos: 6 acadêmicos da UNEMAT

Professores de Educação Física envolvidos: 1

Colocações: 11º Atletismo Cáceres (masc.  10.000 m), 12º Atletismo Tangará da Serra (masc. 

Salto triplo) e 13º Atletismo Tangará da Serra (masc. 10.000 m). O judô não conseguiu passar 

pela face classificatória.

C) Viabilização de recursos para a II Olimpíadas da UNEMAT

As Olimpíadas da UNEMAT é uma ação, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – 

PROEC, da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, institucionalizado através da 

Resolução  nº  172/2007  do  Conselho  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  –  CONEPE,  que  visa 

proporcionar aos acadêmicos, professores e funcionários, a possibilidade de participar de atividades 

que  favoreçam  a  integração  e  novos  conhecimentos  na  área  esportiva,  beneficiando  assim,  a 

Universidade como um todo. A II Olimpíada da Unemat é uma proposta de integração entre os 11 

Campi Universitários da UNEMAT, localizados nas cidades de Cáceres, Pontes e Lacerda, Barra do 

Bugres, Tangará da Serra, Sinop, Nova Xavantina, Alta Floresta, Alto Araguaia, Colíder, Luciara e 

Juara  e  seus  respectivos  Núcleos  Pedagógicos,  através  da  disputa  de  modalidades  e  provas  de 
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acordo  com  as  normas  estabelecidas  pela  CBDU  –  Confederação  Brasileira  de  Desporto 

Universitário e Federação Matogrossense de Esportes Universitários – FMEU, ligadas ao Comitê 

Olímpico  Brasileiro  -  COB,  além  de  proporcionar  a  oportunidade  do  desenvolvimento  físico, 

psicológico e social através da prática esportiva de maneira saudável.

Diante disso, a PROEC encaminhou várias solicitações de patrocínio a empresas nacionais 

e multinacionais do País, com o intuito de angariar recursos financeiros para a realização do evento, 

sendo que a empresa Petrobrás, foi a única que se posicionou a financiar parte do evento. Durante 

os procedimentos para o firmamento do patrocínio, a empresa cancelou o financiamento em virtude 

da  crise  econômica  global,  iniciada  no  segundo  semestre  de  2008.  Sendo  que  os  recursos 

financeiros para manutenção da Unemat são oriundos do orçamento do Estado, e que hoje estão 

comprometidos com os 11 campi e 15 núcleos pedagógicos que constitui a Unemat; e a realidade 

financeira  e  orçamentária  da  Unemat  está  com prioridade  no presente  momento  em fornecer  a 

qualidade dos cursos em andamento,  com melhoria de infra-estrutura, bibliotecas e laboratórios, 

bem como o fortalecimento do ensino, pesquisa e extensão, a II Olimpíadas da UNEMAT não pode 

ser realizado no ano de 2008, sendo adiado para o ano de 2009 em data a ser discutida internamente 

na PROEC.

D) Utilização da quadra e campo society da Sede Administrativa – UNEMAT

A Sede Administrativa da UNEMAT possui em seu espaço físico, 01 (um) campo society e 

01 (uma) quadra poliesportiva para as práticas desportistas, utilizada tanto pela comunidade interna 

(docentes, discentes e servidores), quanto pela comunidade externa.

Nesse sentido,  a  Supervisão de Esportes  e  Lazer,  é  responsável  em disponibilizar  este 

espaço  através  de  um  cronograma  planejado  semanalmente  por  esta  Supervisão,  de  forma  a 

proporcionar um ambiente organizado e saudável para as atividades esportivas e de lazer.

Sendo assim, foram estas as atividades desenvolvidas no ano de 2008 por este setor.

___________________________________________
Francesco Senatore de Oliveira
Supervisão de Esportes e Lazer
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA EDITORA/2008

A Editora  UNEMAT apresenta  neste relatório  as atividades  de editoração e publicação 

desenvolvidas no ano de 2008. Tivemos treze obras publicadas e lançadas este ano, sendo dez livros 

e três revistas que foram registradas neste ano e editoradas para a publicação. Dois foram aprovados 

pelo  edital  da  FAPEMAT: “Quintais  Matogrossenses”,  “Corpo,  Educação e  Cultura:  tradição  e 

saberes da cultura matogrossense”; três revistas: Revista ECOS VI; Revistas FAED IV, V e VI. Dos 

livros aprovados pelo edital de publicação de obras da Escola de Governo, foram concluídos quatro 

deles, sendo que somente um ficou pronto no ano de 2007. Editamos três livros para professores 

que custearam a impressão e um livro no formato para gravação em CD “Questões Ambientais”, 

livro de conclusão de pós-doutorado. Iniciamos a editoração de três livros, sendo que dois foram 

feitos em co-edição e um aguarda a conclusão do contrato para a impressão. Três obras ficaram 

diagramadas aguardando a liberação de verbas pelos responsáveis para a impressão e as obras da 

coleção Obras Raras de Mato Grosso não foram impressas. Estamos com cinco livros e três revistas, 

aprovadas  pelo edital  da FAPEMAT/2008,  em diagramação e revisão para serem impressos no 

início  de  2009.  Elaboramos  a  ficha  catalográfica  e  providenciamos  o  ISBN  para  oito  obras 

impressas por nossos cursos e pela comunidade como resultados de eventos.

Recebemos vários pedidos de orçamento e propostas para publicação que aguardam as 

negociações entre as partes para que o trabalho seja executado.

Enfrentamos, além da falta de verba para impressão das obras, a falta de funcionário para 

ajudar na execução dos trabalhos exigidos na confecção de um livro e de uma secretária/o para nos 

auxiliar no atendimento ao público. Sentimos dificuldades, também, nos deslocamentos para outras 

cidades, tanto para participar em eventos, como para cobrar prestação de contas de contratos de 

consignação,  negociar  vendas  de livros nos  Campi e  em livrarias.  Há necessidade,  também,  de 

participação  em  cursos  como  os  oferecidos  pela  Universidade  do  Livro  em  São  Paulo,  que 

capacitam as pessoas para melhor executarem os serviços exigidos numa editora.

Cáceres/MT, 10 de dezembro de 2008

2008 – OBRAS IMPRESSAS

1 Evasão no Ensino à Distância: Formação Continuada dos Agentes de Segurança Pública
2 Ocaso no Percurso dos Trabalhadores do Ensino: A Síndrome de Burnout
3 O uso legal da força na formação de jovens tenentes: um desafio para a atuação democrática 

da polícia militar
4 Perfil dos gestores municipais de Saúde do Estado de Mato Grosso
5 Estudos em Ciências da Linguagem: diálogos, fronteiras e limites.
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6 Quintais Matogrossenses – Vol. I
7 Corpo, Educação e Cultura: tradição e saberes da cultura matogrossense
8 Aplicação da Contabilidade Ambiental nas Indústrias Madeireiras
9 Revista FAED, n. IV e V
10 Revista ECOS VI
11 Revista FAED, n. VI e VII
12 Processo de Ensino e Aprendizagem
13 Questões Ambientais

CO-EDIÇÃO
1 Projeção de Mitos – Construção histórica no teatro trágico
2 Mente Insana
3 Diálogos Literários

Obras diagramadas para impressão

1 Piedade
2 Mirko
3 Areotorare e Sarobá
4 Maria Amélia
5 Vozes femininas
6 Caçadores de diamantes
7 Perfil Sócio-político, econômico, administrativo e educacional de Campos de Júlio/MT
8 Anais da Jornada da Pedagogia 2006
9 Anais da Jornada da Pedagogia 2007

OBRAS PATROCINADAS PELA FAPEMAT – 2008/2009

1 O estágio interdisciplinar no processo de formação docente
2 A interdisciplinaridade no cotidiano do professor: avaliação de uma proposta curricular de 

estágio
3 Estratégias, desafios e perspectivas do uso da informática na educação: realidade da escola 

pública
4 Enfermagem
5 Mato Grosso em verso e prosa
6 Revista FAED VII e VIII
7 Revista FAED IX
8 Revista ECOS

OBRAS REGISTRADAS NA BIBLIOTECA NACIONAL – 2008

1 Caderno de Resumos: VII EBET “Turismo em foco: oportunidades e novos cenários”
2 Anais da 9ª Semana de Geografia da UNEMAT: Ensino, Território e Meio Ambiente
3 Encontro de Educação, Tecnologia e Economia Solidária no Século XXI
4 Desafio das águas: construindo a Agenda 21 do Pedaço
5 Pantanal do Araguaia – Ambiente e Povo: guia de ecoturismo
6 Fauna e flora da planície de inundação dos Rios das Mortes e Araguaia, MT
7 Jornada de Estudos do Cepel “Escrita, Fronteira e Diversidade. A produção lingüística em 

Mato Grosso”
8 Anais da 1º Simpósio de Ciências Agrárias e Biológicas
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OBRAS REGISTRADAS NA EDITORA

1 Diferentes modos de dizer
2 Coisinha coisa nenhuma
3 Infâncias e Brincadeiras
4 Estudos pontuais no alto curso da bacia hidrográfica do Rio Paraguai – MT
5 Multiplicidades: cultura, territorialidade e deslocamento em MT
6 Olhares que desenham espaços de cidades
7 Educação  Pós-Graduada,  Ciência  e  Sociedade:  Uma  contribuição  aos  estudos  da  Pós-

Graduação.
8 Pastagens cultivadas no MT
9 Crítica, Literatura e História em Mato Grosso
10 Movimento dos trabalhadores rurais sem-terra (MST): contornos da escola e da vida
11 Tópicos de geometria métrica
12 Os descaminhos dos reais direitos – o contrabando colonial no tempo dos Vice-Reis
13 Mato Grosso – 1800 – 1840 – Crise e estagnação do Projeto Colonial
14 Plantas tóxicas em quintais
15 Plantas tóxicas em pastagens
16 Dos mitos e das lendas cacerenses: uma experiência, uma vivência
17 A saga do rei Língua: como aprender a gramática brincando
18 Paradidáticos:  Lobisomem;  Pé-de-garrafa;  Negrinho  d’água;  Noiva  da  Ponte  Branca; 

Cumbaru de Ouro; Minhocão
19 O sentido da Democracia e da Autonomia: a reinvenção da educação e da escola
20 Que mukamba é essa?
21 Terapia do perdão
22 Teoria e efeito
23 Educar: da teoria à prática

_______________________________________
Marilda F. Dias

Coordenadora da Editora UNEMAT
Portaria Nº. 2777/08



78

ANEXO 12

“RELATÓRIO DA DIRETORIA DE 

GESTÃO DE CULTURA, ESPORTE E 

LAZER”



79

UNEMAT
PRÓ - REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008/2
Prof.Msc. Juliano Moreno Kersul de Carvalho

Minhas atividades com a pró-reitoria de extensão e cultura da Unemat iniciaram em maio de 

2008 durante as reuniões para discussão do pré-projeto para o concurso do hino da unemat que a 

convite do professor doutor Vitérico Maluf elaborei. O concurso ocorreu como uma parceria entre a 

Pró-reitoria  de  Planejamento  Institucional  e  a  PROEC.  Fiquei  como  coordenador  da  equipe 

responsável para realização do projeto formada pelo Prof.Ms. Josivaldo Constantino dos Santos e 

pela Prof. Ms Leila Cristiane Demaldi.O regulamento ficou pronto em junho, logo que aprovado 

pelo pró-reitor Prof.Ms. Ilário Straub foi dado inicio o seu processo de divulgação pelos campis da 

unemat.

O regulamento estabelecia o prêmio de R$ 3.000 para o compositor que apresentasse o melhor 

hino, o prazo de inscrições foi de 22/06 à 22/08 de 2008. Foram convidados pelo seu excelente 

currículo  para  compor  o  corpo de  jurados  os  músicos  Abel  Santos,  Joel  Dellatorre,  Francisco 

Demaldi,  Giancarlo Rodrigues,  e  a cantora Vera Capilé.  O julgamento  se realizou no dia  5 de 

setembro  de  2008  com a  imediata  divulgação  do  resultado  que  apresentou  como  vencedora  a 

composição de Thiago Maniero da Costa que foi posteriormente gravada na voz de Joel Dellatorre e 

Vera Capilé com o próprio Thiago Maniero nos teclados.

Ainda no mês  de setembro  enquanto  finalizava  a  pós-produção do concurso participei  da 

equipe que acompanhou as bandas que concorriam a final do 2° Festival de Música da Unemat, 

projeto do Prof.Ms. Josivaldo Constantino dos Santos que ocorreu no dia 24/09 às 23 horas, durante 

a programação do 29° Festiva Internacional de Pesca de Cáceres; trabalhei com assistência de palco 

das bandas durante  o ensaio e a noite  auxiliei  a saída e entrada das bandas como também dos 

jurados.

Nos dias 10, 11, e 12 de outubro aconteceu em Cuiabá o Seminário do Plano Nacional de 

Cultura – Mato Grosso. A realização do evento contou com a parceria do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), da Fundação Nacional de Artes (Funarte), da Secretaria de 

Estado  da  Cultura  de  Mato  Grosso,  a  Universidade  Federal  de  Mato  Grosso,  a  Universidade 

Estadual de Mato Grosso, a Associação Mato-grossense dos Municípios e a Assembléia Legislativa.

O Plano Nacional de Cultura é um conjunto de estratégias e diretrizes para a execução de 

políticas públicas para a área cultural, que está sendo elaborado com a participação da sociedade 

brasileira. Tem por finalidade o planejamento e a implementação de ações de longo prazo voltadas à 

proteção e promoção da diversidade cultural brasileira. Diversidade que se expressa em práticas, 

serviços  e  bens  artísticos  e  culturais  determinantes  para  o  exercício  da  cidadania,  a  expressão 
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simbólica e o desenvolvimento socioeconômico sustentável do país.

Previsto na Constituição Federal desde a aprovação da emenda 48 em 2005, o PNC encontra-

se  em fase  de  sistematização  de  suas  diretrizes,  elaboradas  a  partir  do  diálogo  entre  Estado e 

sociedade e da realização de pesquisas e estudos. Esse processo de construção, iniciado em 2003, é 

realizado em parceria pelos poderes Executivo e Legislativo em âmbito federal e visa à aprovação 

do projeto de lei do Plano, que tramita na Câmara dos Deputados desde 2006.

O encontro reuniu gestores culturais da área governamental e da iniciativa privada, além de 

representantes da sociedade civil,  para avaliação e aperfeiçoamento do texto que irá subsidiar a 

votação do Projeto de Lei do Plano no Congresso Nacional.

Os debates sobre as diretrizes do Plano foram distribuídos em cinco grupos de trabalho (GTs), 

que se reunirão no sábado, dia 11, das 9 às 18 horas. Os temas dos GTs corresponderam às cinco 

estratégias gerais do caderno de propostas de diretrizes para o PNC:

- Fortalecer a ação do Estado no planejamento e execução das políticas culturais

- Incentivar, proteger e valorizar a diversidade artística e cultural brasileira

- Universalizar o acesso à fruição e produção cultural

- Ampliar a participação da cultura no desenvolvimento sustentável

- Consolidar a participação social na gestão das políticas culturais

Foram oferecidas ainda oficinas de capacitação de agentes e gestores culturais domingo, dia 

12, das 9 às 13 horas. Durante essa atividade, foram apresentados temas relacionados às políticas do 

ministério, entre eles, Plano Nacional de Livro e Leitura, Sistema Nacional de Cultura e Programa 

de  Extensão  Universitária  e  Cultura.  Na  parte  da  tarde  os  pontos  de  cultura  de  Mato  Grosso 

participaram de um seminário sobre suas experiências. Representei a pró-reitoria durante o evento 

participando como mediador do GT- Fortalecer a ação do Estado no planejamento e execução das 

políticas culturais e da oficina sobre o Programa de Extensão Universitária e Cultura.

Durante  o mês  de outubro me dediquei  após  o seminário  do plano nacional  de cultura  a 

divulgação do edital do Programa de Extensão Universitária (ProExt Cultura). O PROEXT é um 

programa dos Ministérios da Cultura e da Educação realizado com a colaboração da Fundação de 

Apoio à Universidade Federal de São João Del Rei (FAUF) e que apóia – com até R$ 30 mil – 

projetos culturais de extensão universitária realizados em instituições públicas voltados à inclusão 

social e que contribuam para a implementação de políticas públicas culturais.

Puderam apresentar  propostas  e  participar  do  processo  de  análise  e  julgamento  todas  as 

Instituições Públicas de Ensino Superior, não existindo limite de quantidade de projetos enviados. 

Os trabalhos foram encaminhados pelos Pró-Reitores de Extensão, ou equivalente na instituição, e 

contemplar a participação de estudantes de graduação nas atividades desenvolvidas.

A edição de 2008 do Proext Cultura apoiará ao todo 100 projetos.
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No papel de diretor de gestão de cultura e lazer também elaborei e apresentei para concorrer 

no edital o projeto “Fagulha- Poesia no coração do cerrado” propondo a realização de cinco edições 

da revista Fagulha juntamente com um ciclo de palestras com autores que publicarão na revista por 

sete cidades da região: Cuiabá, Várzea grande, Cáceres, Alta Floresta, Tangará da Serra, Rondonó-

polis, Chapada dos Guimarães, atendendo diretamente vinte mil pessoas.

A revista Fagulha começou a ser distribuída em julho de 2006 com o objetivo de construí 

pontes entre o leitor e o autor de literatura em Mato Grosso desde então sua edição tem sido anual, 

em  2008  a  distribuição  da  revista  alcançou  os  municípios  de  Chapada  dos  Guimarães, 

Rondonópolis,  Cuiabá,  Várzea  Grande  e  Tangará  da  Serra.  Seu  designer  é  pensado  para  o 

transeunte,  feita  em  papel  jornal,  com  16  páginas,  no  formato  de  folhetim  tem  trazido  para 

comunidade  universitária  envolvida  com a  literatura  o  contato  com textos  inéditos  de  autores 

conhecidos, revelado autores, e oferecido pequenas antologias de autores renomados da literatura 

mato-grossense.  A  existência  da  revista  tem  facilitado  aos  professores  de  ensino  médio  e 

universitário o ensino de literatura contemporânea produzida em Mato Grosso, permitido que os 

alunos conheçam textos de difícil  circulação gratuitamente.  Tornou-se comum os autores serem 

convidados para participar de conversas com as turmas que receberam o exemplar da revista com 

seus textos. De forma espontânea a revista gerou um ciclo de palestras que esse projeto pretende 

potencializar, sempre respeitando essa estratégia de antes distribuir as edições da revista nas turmas 

inscritas, estimular seu estudo para depois promover o encontro com os autores lançado sementes 

para formação de um circuito literário itinerante.

No momento além de aguardar o resultado do PROEXT/CULTURA elaboro para o ano de 

2009 o projeto de um circuito itinerante de formação cultural que pretende oferecer ferramentas 

para que a comunidade dos campi da UNEMAT e das cidades em que se situam possam estruturar 

seu campo artístico-cultural.

Cáceres/MT, 15 de Dezembro de 2009

_____________________________________________
Prof.Msc. Juliano Moreno Kersul de Carvalho

Diretor de Gestão de Cultura, Esporte e Lazer
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