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APRESENTAÇÃO

A UEMS possui 15 Unidades Universitárias (UUs) em todo o Estado, distribuídos
nos respectivos municípios: Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Coxim,
Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova
Andradina, Paranaíba e Ponta Porã. Sendo a sede administrativa localizada na Cidade
Universitária de Dourados.
Além das especificidades locais e regionais, também comportam as necessidades e
especificidades de possuírem 57 cursos de graduação e 14 mestrados e 2 (dois) Doutorados,
abarcando dessa forma, um leque de ações e atividades para o cumprimento da missão
institucional:“Gerar e disseminar o conhecimento, com vistas ao desenvolvimento das
potencialidades humanas, dos aspectos político, econômico e social do Estado, e com
compromisso democrático de acesso à educação superior e o fortalecimento de outros níveis
de ensino, contribuindo, dessa forma, para a consolidação da democracia”.
Nesse sentido, este documento tem o propósito de contextualizar as UUs enfatizado
a sua localização e o ambiente socioeconômico, bem como os cursos ofertados, descrever as
parcerias, contratos, convênios, Emendas Parlamentares contempladas e principais destaques
e as ações realizadas internas e externas à Unidade entre os anos de 2013 à 2017.
Reitera-se que o principal objetivo deste relato é divulgar as principais ações das
UUs , demonstrando a importância da UEMS para a sociedade sul-mato-grossense.
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1. Unidade Universitária de Amambai

1.1 Dados Socioeconômicos do Estado e da Região1

A cidade de Amambai está localizada a sudoeste do Estado de Mato Grosso do Sul,
na faixa de fronteira com o Paraguai, na microrregião de Dourados.
Fundada em 28 de setembro de 1948 e possui uma população de 34.730 habitantes
segundo dados do censo de 2010 do IBGE, deste total 17.375 são homens e 17.355 são
mulheres, em 2014 estima-se uma população de 37.144 habitantes.
A população é predominantemente urbana com 64,42% residindo na cidade.
Amambai possui cerca de 500 pequenas e médias empresas e tem economia baseada na
agricultura e na pecuária. Na agropecuária, a cidade possui um rebanho de 350 mil bovinos,
30 mil hectares cultivados, produção anual de 4,160 milhões de aves e também é responsável
por 2.200 matrizes alojadas de suínos com uma produção anual de 44 mil leitões, o que faz de
Amambai o 4º polo estadual de suinocultura.
Com 34 mil habitantes e 2 relacionamentos diretos é um Centro de Zona B, nível
formado por cidades de menor porte, com atuação restrita a sua área imediata e exercem
funções de gestão elementares. Conforme dados do Governo do Estado, em 2012, o PIB a
preços correntes de Amambai atingiu R$ 472.751.059, destes, 64,97% estão relacionados ao
comércio e serviços, 11,82% à indústria e 23,21% à agropecuária. O IDHM em 2010, atingiu
0,673, o que significa um aumento de 16,84% em relação ao IDHM em 2000 (0,576). Possui
uma população residente na faixa de 18 a 24 anos de 4.278 pessoas que representa uma faixa
de pessoas com idade para cursar um curso superior, 1.333 pessoas cursavam em 2010 o
ensino médio, 1.139 pessoas estudavam em cursos de graduação, destas, 325 em cursos
públicos.

1

Texto na íntegra. Fonte: Documento de Recredenciamento dos Cursos 2015 – UEMS/PROE.
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1.2 Informações sobre a Unidade
A Unidade Universitária (UU) de Amambai está situada à Rua José Luiz Sampaio
Ferraz, nº 3353, Bairro Centro.
1.2.1 Infraestrutura:2

A Unidade Universitária de Amambai, conta com blocos de alvenaria em único
pavimento, com cobertura de telhas de fibro-cimento, tipo canalete 49, sobre madeiramento
de primeira qualidade e estrutura de concreto armado. As edificações, dividem-se em 04
blocos, conforme abaixo:
•

Bloco I: setor administrativo da unidade, composto de sala da gerência, secretaria dos
cursos de Ciências Sociais e História, sala da coordenadoria do curso de Ciências Sociais, sala dos mestrados Profissional em Ensino de História/PROFHistória e Lato
Sensu em Sociedade, Cultura e Ambiente, sala de professores, biblioteca, além de depbendências sanitárias.

•

Bloco II: consta de sala destinada ao laboratório de Ensino e aulas do mestrado Profissional em Ensino de História, 04 salas de aula (equipadas com ar condicionado, cadeiras estofadas com pranchetas para alunos, mesa e cadeira para docente, multiprojetor e
caixa de som), 1 sala dividida em 03 gabinetes de trabalho dos professores e atendimento pedagógico.

•

Bloco III: bloco de 04 salas de aula (equipadas com ar condicionado, cadeiras estofadas com pranchetas para alunos, mesa e cadeira para docente, projetor multimídia e
caixa de som), 1 sala dividida em 03 gabinetes de trabalho dos professores e atendimento pedagógico, sendo uma delas destinada às atividades do Programa de Extensão
Ojapo Tape Oguata Hina: se faz caminho ao caminhar (PROEXT/2015); laboratório
de multimídia e sanitários (incluindo sanitário adaptado para portadores de necessidades especiais);

2

Texto adaptado. Fonte: Documento de Recredenciamento dos Cursos 2017 – UEMS/PROE.
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•

Bloco IV: bloco composto por auditório com capacidade para 200 pessoas, com 120
cadeiras estofadas que dispõem de pranchetas e projetor de multimídia, sala destinada
ao laboratório de Comunicação Social, vestiários. A Unidade possui também uma quadra de esportes.
Os gabinetes de trabalho, criados a partir de 2017, favoreceram a organização

espacial, visando o trabalho docente e orientação de projetos de ensino, pesquisa e extensão e,
com isso, maior permanência dos docentes e discentes na Unidade. Contam com mesas,
cadeiras, armário, cortinas, aparelhos de ar condicionado.
Os equipamentos da sala de multimeios foram atualizados: em 2014 existiam 11
máquinas adquiridas por meio de emenda parlamentar e 09 máquinas, em contrapartida do
SiSu, totalizando 20 máquinas, além da disponibilização de acesso wifi para os equipamentos
dos alunos. Também por meio de emenda parlamentar foram adquiridos 08 projetores
multimídia, que foram disponibilizados em todas as salas, favorecendo as práticas
didático/metodológicas nas disciplinas, na execução das aulas piloto e estágio supervisionado,
bem como das atividades do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência/PIBID e extensão.
Em 2017 a Unidade recebeu 32 estações de trabalho, 9 mesas em “L”, tampo único,
medindo 1,20/0,60 x 1,20/0,60 x0,73 m, 09 armários, 30 cadeiras giratórias, 50 cadeiras de
secretaria/fixas, 250 cadeiras universitárias, com prancheta, estofadas para as salas de aula.
Em 2018, foram adquiridos 06 novos computadores (desk-top) para o laboratório de
informática, com recursos da FUNDECT para os cursos de graduação. Da mesma forma,
através dos recursos do PROEXT/MEC, o curso de Ciências Sociais está em processo de
licitação/aquisição dos seguintes equipamentos: 1 filmadora, 1 máquina fotográfica, 1
computador que permita edição de vídeo, 2 microfones, 1 mesa de som, 1 caixa de som, 1
projetor multimídia de última geração e 2 armários, para atender o curso e também um
laboratório de Ensino em Ciências Sociais.
O sistema de internet foi modificado para adquirir maior eficácia, com a instalação
de cabos de fibra ótica.
A biblioteca conta, com acervo de cerca de 8.500 exemplares, sendo possível acessar
o acervo de outras Unidades. O acervo foi aumentado, em 2018, com aquisição de cerca de
500 novos exemplares, com recursos oriundos da FUNDECT, de forma a contemplar a
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bibliografia presente no projeto pedagógico implantando em 2018. A sala de leitura, ambiente
contíguo à biblioteca, foi equipada com 10 novas mesas e 40 novas cadeiras.
Há calçamento externo em cimento rústico, em torno da edificação e o acesso à
Unidade é feito por ruas asfaltadas e iluminadas, havendo estacionamento para veículos,
calçada lateral. Atendendo à topografia do local, há uma rampa de acessibilidade para acesso
ao bloco administrativo e, a partir deste, sempre por pavimentação nivelada e com largura
adequada, acesso aos demais blocos.
Quanto à acessibilidade arquitetônica nas instalações acadêmicas, existem rampas de
acesso nas instalações da Unidade. O acesso à quadra, por meio de rampa, está em fase de
contratação de serviços, via recurso da FUNDECT para os cursos de graduação. Existem dois
banheiros, feminino e masculino, que são adaptados para cadeirantes, em separado, com
barras de apoio.

1.2.2 Cursos Disponibilizados:

A UU oferece 02 (dois) cursos de Graduação (Ciências Sociais e História). Possui o
curso em nível de Mestrado; Mestrado Profissional em Ensino de História - ProfHistória.
1.2.3 Parcerias / Outros

➢ Rádio Auxiliadora de Amambai (Rádio Comunitária FM 105,9);
➢ Prefeitura Municipal de Amambai;
➢ Associação Cultural de Amambai;
➢ Estágios do Instituto Euvaldo Lodi - IEL.
➢ Através dos parlamentares Onevan de Mattos e Lauro Davi, 02 Emendas
Parlamentares foram disponibilizadas no ano de 2014 e operacionalizadas nos anos de
2015 e 2016, no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) reais cada, adquiridos
conforme quadro abaixo;
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Quadro 1. Equipamentos adquiridos via Emenda Parlamentar – UU de Amambai.
Quantidade

Equipamentos

03

Aparelhos de ar condicionado de 30.000 btus;

02

Aparelhos de ar condicionado de 60.000 btus;

01

Aparelho de ar condicionado de 18.000 btus;

01

Impressora HP multifuncional;

10
Fonte: Gerência da Unidade de Amambai – UEMS 2018.

Caixas de som com amplificadores.
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1.3 Principais Ações e Eventos que ocorreram entre os anos de 2013 a 2017
No quadro 2 é possível verificar as principais ações e eventos que ocorreram na
Unidade, durante o quinquênio 2013-2017;
Quadro 2. Principais atividades realizadas na UU de Amambai entre os anos de 2013 a 2017.
Ano
2013

Ações e Eventos
VI Semana Acadêmica de Ciências Sociais: Ensino, Pesquisa e Extensão
XI Semana Acadêmica de História: Cultura e Poder na História Contemporânea
Programa de Integração ao Calouro – PROINCA

2014

VII Semana Acadêmica de Ciências Sociais: Amambai em foco: o compromisso do curso de Ciências
Sociais da UEMS/Amambai com a realidade local
I Sochiarte
Concerto de Natal (apresentação da Orquestra Sinfônica da UFGD)
Visita técnica dos estudantes de Ciências Sociais de Paranaíba à Unidade de Amambai
XII Semana Acadêmica de História: Os bandeirantes na historiografia brasileira
IV Semana de Ciências Sociais de MS. VIII Semana Acadêmica de Ciências Sociais de Amambai/MS
I Encontro de Professores de Sociologia do Ensino Básico de MS
Cultura e Artes: Dança Indígena/Não Indígena e Exibição/Discussão de filmes e/ou Documentários
Diversos, para alunos da Escola Municipal Pólo Indígena Mbo’eroy Guarani e Kaiowá, na Reserva
Indígena de Amambai

2015

Versos, Conversas e Controvérsias: Ciclo de Palestras sobre a Inclusão e a Diversidade na Educação
Especial
Mulheres nos Espaços de Poder
Inclusão Social: a relação entre a educação superior e a educação no campo
XIII Semana de História: Caminhos da Nova História Política
Sarau Cultural OUTSIDERS
Debate Político em Amambai/MS: Uma parceria entre a UEMS e a Rádio Auxiliadora
Reflexões Políticas acerca das Turbulências no Cenário Contemporâneo
IX Semana Acadêmica de Ciências Sociais e XIV Semana Acadêmica de História: Humanidades:
Diálogos Interdisciplinares entre História e Ciências Sociais

2016

I Seminário de História, Ensino e Pesquisa do Mestrado Profissional em Ensino de História –
PROFHistória/UEMS: “Diálogos Teóricos e Práticas de Ensino
História Regional e Cinema: recurso imagéticos como metodologia no ensino de História
Aula Especial: Debates Teóricos: Memória e esquecimento segundo Paul Ricoeur
Aula Especial: Debates Teóricos: A História Repensada
Roda de Conversa com Professores da Educação Básica
Destrinchando batatas e colhendo a PEC 215
A escola como espaço de enfrentamento à violência doméstica
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Ano

Ações e Eventos
II Seminário dos Estudantes Indígenas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – Amambai:
Conhecimentos e lutas indígenas; Arandu Jekuaa há Jepytaso Mbarete!
Roda de Conversa sobre o Dia Internacional de Combate à Homofobia
Roda de Conversa – Mulheres, Violências, Direitos e Transgressões
Mesa Redonda (Des)fazendo Gênero
I Mostra de Cursos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

2017

X Semana Acadêmica de Ciências Sociais & XV Semana Acadêmica de História & II Seminário de
História, Ensino e Pesquisa do PROFHISTÓRIA: Educação, Docência e Pesquisa: Transformações,
Desenvolvimento e Fronteiras
Guarani Retã os Guarani no Brasil, Paraguay, Argentina, Argentina e Bolívia
10 Encontro de Estudantes Indígenas de MS
Comemoração dia Internacional da Mulher
Aula Especial: Etnografia e estudos culturais
Palestra com Prof Lucélio Simião para os Mestrando e Professores Municipais e Estaduais da
Educação Básica
II Seminário de História, Ensino e Pesquisa do PROFHISTÓRIA Educação, Docência e Pesquisa:

Exposição: “Saberes da cultura indígena”
Fonte: Gerência da UU de Amambai – UEMS 2018.
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Na imagem 1 abaixo, registro da Exposição: “Saberes da cultura indígena”.
Imagem 1. Exposição: “Saberes da cultura indígena” na Biblioteca da UU de Amambai”UEMS 2017.

Fonte: Gerência da UU de Amambai – UEMS 2018.
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No quadro abaixo, é possível verificar as principais ações e eventos os quais alunos e
professores participaram durante o quinquênio 2013-2017 em atividades externas:
Quadro 3. Principais atividades externas da UU de Amambai entre os anos de 2013 a 2017.
Ano

Ações e Eventos

2013

Congresso “Fazendo Gênero”

2014

V Encontro Nacional das Licenciaturas – ENALIC e IV Seminário Nacional do
PIBID

2015

ENESEB – Encontro Nacional de Ensino de Sociologia na rede básica

Local
Florianópolis/SC
Natal/RN
Leopoldo /RS

III Seminário “Alimentos e Manifestações Culturais Tradicionais” & II Simpósio
Internacional “Alimentação e Cultura: Tradição e Inovação na Produção e Vila Real/Portugal
Consumo de Alimentos”
2016

Congresso Internacional Povos Indígenas na América Latina – CIPIAL

Santa Rosa – La
Pampa / Argentina.

Viagem Técnica à Foz do Iguaçu e Itaipu

Foz do Iguaçu/PR

Visita à comunidade quilombola Desidério de Oliveira – Picadinha

Dourados/ MS

Seminário de Avaliação do PIBID

Dourados/ MS

Congresso Brasileiro de Sociologia

Brasília/DF

ENESEB - Encontro Nacional de Ensino de Sociologia no Ensino Básico

Brasília/ DF.

13º Mundos de Mulheres e Fazendo Gênero 11 – UFSC
2017

Florianópolis./SC

13ª Jornada Cultural da Retirada da Laguna História Regional e Cinema: recursos
imagéticos como metodologia no ensino de História

Laguna
Caarapã /MS

Visita técnica Comunidade quilombola Furnas do Dionísio: Metodologias para o
Ensino da História da África

Jaguari/MS

Visita à Secretaria de Políticas Públicas para implementação da igualdade racial
MS
Fonte: Gerência da UU de Amambai – UEMS 2018.

Amambai/MS
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A seguir, nas imagens 2, 3 e 4 é possível conferir o registro de algumas atividades
realizadas.
Imagem 2. Visita ao Projeto Furnas do Dionísio, Jaguari – MS.

Fonte: Gerência da UU de Amambai – UEMS 2018.
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Imagem 3. Viagem ao Parque Nacional Cerro Corá – Paraguai/PY.

Fonte: Gerência da UU de Amambai – UEMS 2018.
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Imagem 4. Visita Técnica dos Mestrandos e Professores do PROFHISTÓRIA/UEMS/UU
Amambai ao Centro de Documentação Regional, da Universidade Federal da Grande
Dourados (UFGD).

Fonte: Gerência da UU de Amambai – UEMS 2018.
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1.4 Destaques

✔ Em 2016, Participação dos Professores do Programa em Evento Internacional História
do Tempo Presente, na UDESC – Santa Catarina – SC, com apresentação de Trabalho
Profa Dra. Viviane Scalon Fachin e Marinete Z. Rodrigues e lançamento de livro do
Livro Mulheres, Violência e Justiça no século XIX, da autoria da Profa Marinte A.
Zacharias Rodrigues – Coordenadora do Metrado Profissional em Ensino de História.
Imagem 5. Sessão de Autógrafos: Lançamento do Livro: Mulheres, violência e justiça no
século XIX.

Fonte: Gerência da UU de Amambai – UEMS 2018.
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✔ Exposição: Interpretação e leituras da cultura Africana e Afro-descentes na UU de
Amambai;
Imagem 6. Exposição: Interpretação e leituras da cultura Africana e Afro-descentes na UU de
Amambai.

Fonte: Gerência da UU de Amambai – UEMS 2018.
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✔ Apresentação de trabalhos em Evento na Argentina. 3ras. Jornadas Entrerrianas de
Inmigración – Museo Regional Palacio Arruabarrena – Concordia;

Imagem 7. Apresentação de trabalhos em Evento: Jornadas Entrerrianas de Inmigración –
Museo Regional Palacio Arruabarrena – Concordia /Argentina.

Fonte: Gerência da UU de Amambai – UEMS 2018.
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✔ Lançamento do livro “Dimensões do Contemporâneo: Uma abordagem integrada”.
UESC – Florianópolis – SC.
Imagem 8. Lançamento do livro: Dimensões do Contemporâneo: Uma abordagem integrada.

Fonte: Gerência da UU de Amambai – UEMS 2018.
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✔ Evento: “UEMS: Mais Mulheres com Igualdade e sem Violência” na UEMS - Campo
Grande – MS.

Imagem 9. Evento: “UEMS: Mais Mulheres com Igualdade e sem Violência na UEMS” Campo Grande – MS.

Fonte: Gerência da UU de Amambai – UEMS 2018.
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UNIDADE UNIVERSITÁRIA
DE
AQUIDAUANA

Fonte: Gerência da UU de Aquidauana – UEMS 2018.
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2. Unidade Universitária de Aquidauana

2.1 Dados Socioeconômicos do Estado e da Região3

Aquidauana está situada a 130 km de Campo Grande e a 330 km de Dourados. Parte
do município está inserida na Região do Pantanal, o qual é definido como “Alto Pantanal”,
sendo menos afetado pelas enchentes do que outros pantanais. O Pantanal de Aquidauana
apresenta como limites: ao norte, o Pantanal da Nhecolândia; ao sul, a própria cidade de
Aquidauana; a leste, a Serra de Aquidauana; a oeste, os Pantanais de Miranda e Abobral
(ALLEM e VALLS, 1997).
A pecuária extensiva foi a grande responsável pela ocupação da Região do Alto
Pantanal, porém, mais recentemente, outras atividades econômicas têm sido desenvolvidas,
entre as quais o turismo ecológico de pesca e rural, a mineração e o comércio de
fronteira (Corumbá / Porto Suarez). É importante salientar alguns empreendimentos já
instalados ou a se instalar na Região, entre os quais citam-se o Gasoduto BolíviaBrasil, a Hidrovia Paraguai-Paraná e o Polo Minero-siderúrgico de Corumbá.
Constituída por cinco municípios, a Região ocupa a maior extensão territorial dentro
do Estado, se estendendo por uma faixa de 90.689,20 km² do território sul-matogrossense, que é de 357.124,96 km². O município de Corumbá, com 64.962,72 km²,
ocupa grande parte dessa área. Segundo o IBGE, a população da Região do Pantanal em
2013 era de 226.487, resultando em uma densidade demográfica de 2,50 hb/km², sendo
Corumbá, com 1,65 hab/km², o de menor densidade demográfica regional; já o município
de Ladário, com 61,94hab/km², tem a maior densidade.
A ocupação econômica regional está centrada principalmente na pecuária de
corte extensiva, com um rebanho de 3,23 milhões de cabeças de bovinos. Grande parte
desse rebanho pertence a Corumbá, que detém um rebanho superior a 1,8 milhões de
bovinos. A Região se caracteriza por estar localizada na planície pantaneira, onde grande
parte das suas áreas de pastagens são nativas e sofrem processo de alagamento nos
períodos de cheias nas cabeceiras dos rios que formam a Bacia Pantaneira.
3

Texto na íntegra. Fonte: Documento de Recredenciamento dos Cursos 2017 – UEMS/PROE.
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A agricultura, em função das características do solo, tem pouca expressão
econômica, com destaque apenas para a produção de arroz irrigado no município de Miranda.
O turismo apresenta grande potencial e tem forte influência na economia regional,
contribuindo para a ocorrência de atividades socioculturais com importância regional, como
o Festival América do sul, festivais de pesca e outros que ocorrem principalmente
nos municípios de Corumbá e Aquidauana.
A BR-262, que atravessa o Estado de leste a oeste, é a principal alternativa
rodoviária de ligação desta com as demais regiões sul-mato-grossenses. Também
acompanhando o traçado da rodovia, passam os trilhos da Ferrovia Novoeste que atua no
transporte de carga, sendo também o principal meio de escoamento da produção mineral que
ocorre nos municípios de Corumbá e Ladário. A atividade industrial da Região está baseada
principalmente na mineração, destaque para a extração de minério de ferro e manganês
que ocorre nos municípios de Corumbá e Ladário, indústria siderúrgica em Corumbá e
Aquidauana, e indústria frigorífica em Anastácio.
Trata-se de uma região de grande extensão territorial, o que dificulta a
integração regional entre seus municípios e até mesmo nas áreas urbanas e rurais de
cada um destes, problemas que são agravados pela baixa oferta de emprego e aumento
do custo de vida. As características naturais da região pantaneira tornam o turismo uma
importante atividade econômica, que tem como base o turismo contemplativo e o de pesca
esportiva.

2.2 Informações sobre a Unidade
A UU de Aquidauana está situada na Rodovia MS 450, Graziela Maciel Barroso, Km
12.
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2.2.1 Infraestrutura:4

A UU de Aquidauana possui uma área total de 806 hectares, ocupadas da seguinte
forma:
•

Área de Reserva Legal: 182 hectares;

•

Área de Preservação Permanente: 233,3 hectares;

•

Infraestrutura utilizada pelo Curso de Agronomia: 72.343,1 m², onde estão alocados 19
salas de aula, 13 salas de professores, 12 salas do setor administrativo, 01 biblioteca,
01 quadra de esporte, 01 refeitório, 01 cozinha, 01 cantina e 29 laboratórios.
O Curso de Agronomia da UU está localizado a 12 km da cidade de Aquidauana, na

zona rural, em um imóvel rural denominado Fazenda Centro de Educação Rural de
Aquidauana, de propriedade da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul,
compreendendo uma área de 806 hectares.
O imóvel possui as seguintes confrontações e limites naturais:
•

ao norte: com o Córrego Fundo;

•

ao sul: com o Córrego Seco;

•

ao leste: com a Serra de Santa Bárbara na Serra de Maracaju;

•

ao oeste: com o Córrego Fundo.
A estrutura física existente no imóvel rural compreende uma área construída de

72.343,1 m², distribuída da seguinte forma:
•

Bloco 1: composto por sala da gerência, sala de secretaria da gerência, sala de
coordenadores de curso com dois sanitários (masculino e feminino), sala de secretaria das
coordenações de curso, sala da gestão administrativa e gestão da fazenda, sala de
expediente administrativo, sala de estágio supervisionado, sala de docentes, sala da
secretaria acadêmica, sala de telefonia, totalizando 890,8 m².

•

Bloco 2: contendo 06 salas de aula, auditório, 02 banheiros (masculino e feminino),
totalizando 823,9 m².

•

Bloco 3: contendo laboratório de informática, laboratório de solos, cinco salas de aula,
biblioteca, sala de equipamentos audiovisuais, sala de reprografia, sala de secretaria de
pós-graduação, totalizando 1.216,4 m².

4

Texto Adaptado. Fonte: Documento de Recredenciamento dos Cursos 2017 – UEMS/PROE.
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•

Bloco 4: contendo quatro salas de aula, totalizando 446,7 m².

•

Bloco 5: contendo laboratório de Solos, laboratório de Fitossanidade, banheiros
(masculino e feminino com acessibilidade), sala de secretaria de docentes com copa, sala
de reuniões, nove gabinetes para docentes, duas salas de pós-graduação strito sensu,
totalizando 641,8 m².

•

Bloco 6: contendo laboratório de Microscopia, laboratório de Anatomia, laboratório
de Química e Bioquímica, laboratório de Análise Vegetal, duas salas para preparo de
amostra, totalizando 380,0 m².

•

Bloco 7: Ginásio coberto, contendo quadra de esporte cimentada com arquibancadas
em degraus, totalizando 1.600 m².

Imagem 10. Ginásio da UU de Aquidauana.

Fonte: PROE 2018.

•

Bloco 8: contendo dois apartamentos para hóspedes, dois banheiros, alojamentos
masculino e feminino para funcionários e cantina totalizando 174,8 m².

•

Bloco 9: Uma sala de aula; salão de alimentação; e cozinha com banheiro, depósito,
sala de atendimento e copa de lavagem, totalizando 435,8 m².

•

Bloco 11: contendo 12 laboratórios de pesquisa (Entomologia, Patologia de Peixes,
Produção Vegetal, Forragicultura, Irrigação, Reprodução, Parasitologia, Resíduos de
Origem Animal, Qualidade de Água, Nutrição de Plantas, Manejo e Conservação do
Solo, Nutrição de Aves) totalizando 942,2 m².
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•

Bloco 13: Marcenaria contendo 01 galpão com 210,0 m², com equipamentos para
desdobro de madeira, serras fitas, perfuratriz, lixa de fita, plaina de mesa, tupia, e
outros materiais para beneficiamento e transformação da madeira.

•

Bloco 14: Almoxarifado contendo 01 galpão, sala de depósito, 01 banheiro, totalizando
210,0 m².

•

Casa das Máquinas do Poço Artesiano: contendo sala de máquinas com 15,8 m².

•

Casas para Funcionários: são 4 casas alocadas próximos a rodovia, que juntas somam
tem 316,7 m².

Imagem 11. Vista das casas na UU de Aquidauana.

Fonte: PROE 2018.

Setores de Campo:

•

Setor de Apicultura (SA)
O SA dispõe de dois apiários com áreas de 60 e 100 m2, estrategicamente localizados

numa área contendo variada flora apícola e adequada disponibilidade de água para as abelhas,
o que permite condições excelentes para a exploração apícola. Em cada apiário existem 12
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colmeias de abelhas africanizadas, modelo Langstroth. O Setor possui 24 caixas povoadas
com abelhas Apis mellifera africanizadas, modelo Langstroth dispostas sobre suportes de
madeira. As colméias estão localizadas a aproximadamente 2 metros entre si.
O SA conta também, com um funcionário e dispõe de macacões, centrífuga, decantador
e materiais necessários a produção e processamento do mel.
Na imagem 12 e 13 abaixo, é mostrado na primeira, o croqui da área destinada para o
setor e na segunda o modelo da caixa de abelhas do SA.
Imagem 12. Croqui da área utilizada no Setor de Apicultura.

Fonte: PROE 2018.
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Imagem 13. Caixa de Abelha Modelo Langstroth.

Fonte: PROE 2018.

•

GEMAP – (Grupo de estudos em manejo de áreas protegidas e desenvolvimento
sustentável)

O GEMAP localiza-se em uma área de 1,8 ha na UU de Aquidauana, porém tem suas
atividades estendidas em diversas áreas de remanescentes florestais da Fazenda Cera. Estes
remanescentes somam área de aproximadamente 400 hectares, com diversas formações
fitofisionômicas do bioma cerrado, incluindo áreas secas, úmidas e de encosta.
O setor desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão no setor de gestão
ambiental, educação ambiental, ecologia florestal, unidades de conservação, ecoturismo,
manejo de fauna, aqüicultura com espécies nativas, sementes e viveiros florestais.
Este setor aproveita o agrupamento dos prédios para melhor integração das
atividades e trabalhar em sistema multiuso. Conta também com quatro veículos para atender
as atividades (Microônibus, pick-up Bandeirantes, Van Spring e Pick-up S10) e dispõe de dois
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funcionários em regime permanente.
Além disso a UU possui os seguintes laboratórios:
•

Laboratório de Larvicultura de crustáceos – 50,5 m², contendo uma bancada de granito
com cuba de água lateral de 4,8 m e uma central de 4,6 m, sistema de distribuição de
água e ar preparados para o cultivo das larvas, juvenis e adultos e uma sala de
equipamentos com 25 m². A sala de larvicultura de crustáceos dispõe de 01
Microscópio binocular, 01 Lupa Celman, 01 GPS, 01 Medidor de pH de bancada, 01
Estufa, 01 Freezer horizontal, 01 Equipamento YSI 63 (pH, T e salinidade), 01 YSI
5501 multiparâmetro (T, OD, Condutividade, e ORP). Encontra-se em processo de
licitação 01 gerador movido a gasolina para suprir eventuais quedas no fornecimento
de energia elétrica no laboratório de crustáceos e 01 soprador. Também possui
inúmeros aquários de vidro de 5 L para a obtenção de larvas de fêmeas ovígeras
separadas em cultivos individuais, aquários de vidro de 30 L para cultivos em massa e
vários materiais de aeração (mangueiras, pedras porosas, conectores, bombas de
aeração, etc.); béqueres de 1000 ml para cultivos em massa de larvas, vidrarias para a
realização das análises de água (balões, provetas, béqueres). Dispõe de tanques de
polietileno para o cultivo e manutenção dos reprodutores e realização da larvicultura.

•

Laboratório de fauna – 25 m², destinado ao manejo de fauna local, conta com bancada
de manejo, equipamentos de coleta e acondicionamento.

•

Laboratório de Botânica e Recursos Florestais – montado para atender a demanda de
sementes florestais, fitossociologia, botânica sistemática. O laboratório conta com
estufa de secagem, lupas, microscópios, bancada de trabalho, climatização, armário de
armazenamento de exsicatas, equipamentos de coleta de material botânico, bancada p
secagem de sementes e frutos.

•

Laboratório de Gestão Ambiental em Áreas Protegidas –50 m² destinado aos trabalhos
de gestão ambiental, conta com mobiliário, computadores, impressoras e ploter
gráfico, equipamentos de GPS, ferramentas de coleta de campo, binóculos, material de
proteção individual. A equipe de trabalho deste laboratório mantém trilha ecológica na
serra de Maracaju.
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•

Setor de Psicultura (SP)

O SP possui uma área alagada que totaliza 9 hectares de lâmina d’água (em
demarcação), distribuída em 20 viveiros para produção de juvenis e engorda de peixes,
cultivadas as seguintes espécies de peixes:
•

pacu (Piaractus mesopotamicus),

•

curimbatá (Prochilodus lineatus),

•

piavuçu (Leporinus macrocephalus),

•

ximburé (Schizodom borelli),

•

lambari (Astyanax sp.),

•

piraputanga (Brycon microlepis),

•

cachara (Pseudoplatystoma fasciatum), e surubim híbrido cachara x pintado
(Pseudoplatystoma spp.).
O Setor possui um galpão de alvenaria com área de 243,8 m 2, dividido em um

laboratório de reprodução de peixes, um laboratório de sanidade de peixes e um laboratório para
ensaios.
No laboratório de reprodução encontram-se quatro caixas para reprodução e 20
incubadoras com sistema de aeração, além de uma bancada com pia. No laboratório de
sanidade de peixes encontram-se 32 caixas d água com sistema de aeração e uma bancada. No
laboratório de digestibilidade encontram-se 16 incubadoras com coletor de fezes e sistema de
filtração e aeração. Nesse mesmo bloco há dois banheiros; uma sala com bancada, armário e
geladeira; uma sala para compressor de ar; e um depósito de ração. Possui também um
reservatório para abastecimento de água com capacidade para 140 m³ da água, sendo 70 m³ no
algibre e 70 m³ na caixa superior.
O SP dispõe de um microscópio óptico, uma geladeira, uma balança, um
classificador de peixes, duas redes de despesca, dois puçás e uma caixa d’água de 10.000 L,
dois sopradores e um gerador. No Setor trabalha um funcionário de nível médio duas vezes na
semana e dois auxiliares de campo terceirizado todos os dias.
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•

Setor de Mecanização Agrícola (SMA)

O SMA possui uma área de 2.500 m², onde são atendidas todas as demandas de
atividades mecanizadas do Curso de Engenharia florestal, como máquinas e implementos
agrícolas utilizados para dar suporte ao campo, tanto vegetal quanto animal. Abaixo na
imagem 14, mostrado o croqui da área utilizada no Setor de Mecanização Agrícola.
Imagem 14. Croqui da área utilizada no Setor de Mecanização Agrícola.

Fonte: PROE 2018.

Dentro do perímetro da SMA existe a composição de vários ambientes, entre eles:
oficina, almoxarifado, ferramentas, lavatório de máquinas, rampa para manutenção em
máquinas, lavatório de pequenas peças, local de abastecimento, pátio para manobras e
garagem de máquinas. No Setor trabalham cinco funcionários em regime permanente, sendo
01 mecânico, 02 tratoristas, 01 motorista e um técnico agrícola.
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O setor dispõe de dois tratores, sendo um da marca Massey Ferguson modelo 265 75
CV e um da marca Agrale BX 6110 125 CV. Também possui os implementos: duas carretas de
eixo duplo 4 toneladas; grade niveladora de 18 discos Civemosa; grade niveladora de 18
discos Baldan; grade aradora de 18 discos Baldan; arado de aiveca de 3 linhas; raspadeira
agrícola 2000 kg; 01 pá carregadeira Stara Modelo Pad 1750; lâmina Stara Modelo 1750;
vagão forrageiro Modelo UFR 8000; triturador de vegetais tratorizado FE 250 Premium II;
semeadora plantio direto PSM 7040-A 8 linhas; semeadora plantio direto Gihal GH 23000 3
linhas; calcariadeira Jan 200 kg; batedeira de cereais tratorizado Vencedora Magtron;
distribuidora de adubo Baldan 8 linhas; roçadeira hidráulica Massey Ferguson; roçadeira de
arrasto Massey Ferguson; e pulverizador Kuhn Porter 800S 800 litros. Quanto às ferramentas,
o Setor possui máquinas elétricas para manutenção periódica ou quando se fizer necessário,
com os seguintes equipamentos: máquina de solda Balmer BB 300 Turbo; compressor de ar
Schuz 5 AC; carregador de bateria CM 312 Super; máquina de soldar câmaras de ar EMEB; e
ferramentas em geral para uso diversos na manutenção de máquinas e implementos.

•

Setor de Silvicultura e Manejo Florestal (SMF)

O SMF possui uma área de 24 hectares, onde são atendidas demandas de atividades
Silvicultura e Manejo Florestal, viveiro, laboratório, área com remanescente florestal, plantios
de pinus e eucalipto. Nesse perímetro existe a composição de vários ambientes, entre eles:
laboratório didático, sala de reagentes e balança, dois banheiros, viveiro de mudas, 5,0
hectares de com plantio de eucalipto, 0,5 hectare com plantio de pinus, dois hectares com
sistema agrossilvopastoril e 2 hectares de remanescente florestal. O restante da área esta
reservada para futuros projetos de campo. No setor trabalha um funcionário em regime
permanente.
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•

Setor de Avicultura (SA)

Atualmente o SA abrange as áreas de produção de ovos e de carne. A área total para
essa atividade é de 3,35 hectares, sendo 0,2 ha destinados às instalações para fases de cria e
recria e 3,15 ha destinados as instalações para as fases de produção de poedeiras comerciais e
criação de frangos de corte.
No momento estão sendo criadas 350 poedeiras da linhagem Hy-Line Brown, em
sistema de confinamento em gaiolas:

Galpões de postura

O setor é composto por três galpões de postura, sendo dois destinados à criação em piso
e um para criação em gaiolas. O galpão de postura em sistema de gaiola consta com 472
gaiolas de 45 x 45 x 50 cm de comprimento, largura e profundidade, respectivamente. As
instalações são providas de bebedouros e comedouros tipo calhas, dispostos a frente das
gaiolas.
Galpão de cria e recria

O setor é composto por dois galpões para cria e recria. Os galpões destinados às fases
de cria e recria constam de 16 bebedouros tipo copo de pressão (infantil), 11 comedouros tipo
bandeja, 27 comedouros tipo tubular (sendo 4 infantil) e 21 bebedouros tipo pendular. Além
disso, há presença de um debicador e duas campânulas a gás com capacidade para 1000 aves
cada.

Galpão de frangos de corte

O galpão destinado à produção de frangos de corte é composto por 8 comedouros tipo
tubular, 8 bebedouros tipo pendular e 1 timer para controle da iluminação.
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Galpão Experimental

O galpão tem 32 boxes com capacidade de criação de 1200 aves. A construção ainda consta
de uma área adjacente que serve de depósito e laboratório. No setor ainda são encontrados 21
bebedouros pendulares e 23 comedouros tubulares além de 12 ninhos de 16 bocas para
eventuais substituições. No setor trabalham 03 funcionários, sendo um de nível médio
(técnico em agropecuária) em regime permanente.

•

Bovinocultura de corte (SBC)

A área ocupada pelo SBC é de cerca de 260 ha (em processo de demarcação) e
dispõe 6 (seis) equinos domados e castrados para atender os serviços de campo. O rebanho é
composto por animais da raça Nelore, distribuídos nas seguintes categorias:
Quadro 4. Rebanho de corte da UU de Aquidauana.
Categoria
Ate 12 meses
De 12 a 24 meses
De 24 a 36 meses
Adultos
Total
Fonte: PROE 2018.

Fêmeas
55
45
40
170
310

Número de Animais
Machos
48
15
0
4
67

Total de Animais
103
60
40
174
377

Na área de pastagem trabalham 01 (um) Técnico Agropecuário e 01 auxiliar de
serviços (campeiro). As pastagens são formadas predominantemente com as gramíneas
Brachiaria decumbens e Brachiaria brizantha. Está em implantação uma área de cinco ha de
capim-piatã (B. brizantha cv. BRS Piatã) e de Convert 365, totalizando 35 ha, divididos em 38
piquetes. Estas áreas se destinam a pesquisas em forragicultura e em nutrição de bovinos em
pastejo. Para o período de novembro de 2014 também está prevista a formação de seis ha de
estilosantes campo grande.
O Setor possui galpão de armazenamento de equipamentos e utensílios de montaria,
curral de manejo, contendo brete e embarcadouro. Dispõe ainda de uma estrutura coberta,
utilizada para cursos de inseminação artificial, contendo 15 baias individuais, três currais de
espera e um corredor de circulação, totalizando 100 m².
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Um confinamento experimental está sendo construído com 16 baias para três animais
e quatro curraletes com capacidade para 40 animais em cada. As obras estão em andamento,
com previsão de término para o segundo semestre de 2014. Obras em andamento. O Setor
dispõe de uma balança digital para pesagens de bovinos, um tronco de contenção, dois
hipômetros, duas fitas para medição de perímetro toráxico e utensílios de montaria (arreios,
freios, pelegos, etc.). Um misturador de ração é utilizado compartilhado com o setor de
avicultura.
•

Setor de Bovinocultura de Leite (SBL)

A área total do SBV é de 51 hectares, sendo destinados a produção de forragem
(pastagem, capineira e banco de proteína), instalações, estacionamento, estradas e carreadores.
A criação do Rebanho de leite da Unidade é composta por animais da raça Girolando
(3/4 Holandês 1/4 Gir), registrados na Associação Brasileira Criadores de Girolando (ABCG)
e da raça Pantaneira.
No quadro 5 abaixo, é possível verificar a categoria do rebanho de leite a quantidade
de animais disponíves.Atualmente o rebanho consta de:
Quadro 5. Rebanho de leite da UU de Aquidauana.
Categoria

Número de Animais

Vacas

59

Bezerras de 0 a 1 ano

10

Novilhas de 1 a 2 anos

6

Novilhas de 2 a 3 anos

7

Bezerros de 0 a 1 ano

4

Total de Animais
Fonte: PROE, 2018.

86

Na relação a seguir, é possível conferir a infraestrutura disponibilizada para os
setores da Unidade.
•

Pastagem é composta por 13 piquetes de 1,2 ha para vacas em lactação; 5 piquetes de
1,2 ha para vacas secas; 4 piquetes de 1,5 ha para bezerras de 0 a 1 ano; 2 piquetes de
3 ha para novilhas de 2 a 3 anos; 4 piquetes de 1,5 ha para bezerros de 0 a 1 ano; 1
piquete de 3 ha de espaço reserva, totalizando 48 hectares. As gramíneas utilizadas são
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a Tanzânia, Mombaça e Tifton.
•

Capineira e Banco de Proteína (em reforma): contendo 0,5 ha de cana-de-açúcar e 0,5
ha de leucena.

•

Estábulo: contendo 01 sala de ordenha mecânica espinha de peixe com linha baixa
para 8 vacas, 01 sala para resfriamento e armazenamento de leite, 01 curral de manejo,
contendo tronco, brete e balança, 01 curral de alimentação coberto com cochos
individuais para 30 vacas, 01 sala de experimentação com vacas contendo 10 baias
individualizadas, 01 sala para armazenamento de ração, 01 sala para triturar forragem,
01 sala de medicamentos veterinários, 01 escritório, 02 banheiros (masculino e
feminino), 02 vestiários (masculino e feminino), 01 sala de arreios/carroça, 01
almoxarifado, totalizando 3.665,5 m².

•

Bezerreiro : contendo 15 abrigos individuais de ferro, com área total de 400,0 m2.

•

Galpão para Experimentos com Novilhas : contendo 28 baias individuais e duas salas
para armazenamento e pesagem de ração, com área total de 320,0 m².

•

Silo tipo Trincheira: contendo 01 silo em alvenaria, com formato trapezoidal com 63,5 m².

•

Pátio de Estacionamento: com área de 7.000 m2.

•

Biodigestor (em construção): contendo 01 biodigestor para tratamento de dejetos e
produção de biofertilizantes, com área de 139,4 m2, contendo tanque de decantação
(36 m2), caixa de descarga (6,2 m2), vinibiodigestor (75 m2), distribuição de gás (22,2
m2). Abaixo pode ser visualizada a planta baixa.
O Setor dispõe de balança mecânica para bovinos, balança de gancho (cc/ de 100 kg)

para pesagem de leite, tronco de contenção pneumático, triturador de forragem, botijão de
sêmen, sela, quatro latões de leite, quatro baldes de metal e 12 manequins de inseminação
artificial – modelo shiva/Embrapa, microtrator agrícola. No Setor trabalham três funcionários,
sendo dois de nível médio e um campeiro.

•

Setor de Suinocultura (SS)

A área total do SS é de 2,3 hectares (em processo de demarcação), sendo 0,8 ha de
instalações; 1,0 ha de estradas e carreadores; e 0,5 ha destinado a Unidade Experimental de
Manejo e Utilização de Dejetos de Suínos.
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No quadro 6 abaixo, é possível verificar a categoria suína e a quantidade de animais
disponíves.
Quadro 6. Rebanho de Suinocultura da UU de Aquidauana.
Animais / Categoria

Número de Animais

Marrãs (Large White /Landrace/Pietrain/Duroc)

4

Porcas Landrace/Large White

2

Porcas Petrain/Duroc

2

Leitões (30 dias de idade) Large White/ Landrace/Pietrain/Duroc
Caipira (monteiro)

23

Total de Animais

33

2

Fonte: PROE, 2018.

O Setor possui três galpões principais construídos em alvenaria destinados a ala de
produção: maternidade, reprodução, creche, crescimento e terminação, e um prédio destinado
a abrigar o escritório, sala de aula, sala de estudos e banheiros.
•

Escritório, sala de aula, sala de estudos e banheiros: total de 400,0 m2

•

Maternidade: contendo seis gaiolas de parição e uma baia, com área total de 120,0 m2

•

Reprodução: contendo nove baias coletivas, com área total de 125,0 m2.

•

Creche, Crescimento e Terminação: contendo 13 baias coletivas, uma sala para
armazenamento e pesagem de ração, e uma sala para farmácia, com área total de 218,0
m².

•

Reprodução: contendo nove baias coletivas, com área total de 125,0 m2.

•

Creche, Crescimento e Terminação: contendo 13 baias coletivas, uma sala para
armazenamento e pesagem de ração, e uma sala para farmácia, com área total de 218,0
m².
A Unidade Experimental de Manejo e Utilização de Dejetos de Suínos é composta por

um Biodigestor com capacidade de 67,5 m3 de substrato em fermentação, caixa de entrada
(1.780 L), lagoa de armazenamento de efluente (10.000 L), e unidade demonstrativa de
utilização do biogás gerado (Motor adaptado a biogás). O biodigestor utilizado é o modelo
tubular baseado no biodigestor americano“plug flow”, operado de forma contínua. O
Vinibiodigestor® é comprido, horizontal e com seção transversal trapezoidal, escavado no solo e
construído com geomembrana de PVC flexível pela “Sansuy S.A. Indústria de Plásticos”
através de convênio de cooperação técnica e científica com a UEMS.
47

O SS dispõe de balança mecânica para suínos, balança de gancho (cc/ de 100 kg), e
manequim de madeira para coleta de sêmen. Atualmente não há funcionários atuando no
Setor, devido à não existência de animais.

•

Setor de Campo Agrostológico (SCA)
A área total do SCA é de 2.400 m2, com cerca periférica para evitar a entrada de

animais. No local encontram-se alocados canteiros de aprox. 2 m2 onde estão implantadas
cerca de 50 espécies de gramíneas e leguminosas forrageiras. Os canteiros estão identificados
com placas de madeira com indicação da família, nome científico e nome popular. No local
encontram-se também diversas espécies de plantas tóxicas para os animais de produção e
também há um mostruário de plantas medicinais. No Setor trabalha 01 funcionário de nível
médio em regime permanente.
O Setor dispõe de uma área coberta com sombrite de 3 x 4 m para formação de
mudas e sistema de irrigação e dispõe de diversas ferramentas de jardinagem como tesouras
para poda, cavucates, pás, rastelos, mangueiras de ¾”, carriolas de mão, baldes, enxadas,
entre outras.

•

Setor de Fitotecnia (SF)

A área experimental da UU de Aquidauana possui 806 hectares, com 300 ha ocupados
por áreas de pastagens, 160 ha de área de preservação permanente. Além dessas áreas
aproximadamente 15 hectares são utilizados para experimentos com Fitotecnia, com culturas
anuais, semi-perenes e perenes. O SF conta com estrutura para irrigação por aspersão e
também com um área de 2 ha irrigada por pivô central. O setor conta com dois funcionários
de campo, e mais 3 funcionários de apoio no setor de máquinas (1 mecânico e 2 tratoristas).
Ao longo do ano são conduzidos diversos experimentos com enfoque em tópicos como
adubação e nutrição, tratamento fitossanitário, épocas de semeadura, espaçamentos
entrelinhas, densidades de semeadura, população de plantas, rotação/sucessão de culturas e
irrigação, envolvendo as seguintes culturas:
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•

Soja;

•

Cana-de-açúcar;

•

Algodão;

•

Milho;

•

Feijão;

•

Sorgo;

•

Arroz;

•

Adubos verdes (milheto, aveias, crotalárias, mucunas, feijão-guandú, mucuna, entre
outros);

•

Fruticultura (maracujazeiro, pitaya, mamoeiro, bananeira, magueira, entre outras);

•

Floricultura (heliconia).

•

Olerícolas (alface, abóbora, couve, rúcula, tomate, pimenta, cenoura, beterraba, entre
outros).
O SF conta com um aparato relativamente grande de equipamentos, dentre os quais

destacam-se:
•

Trator Massey-Ferguson 4283 85cv 2017;

•

Trator Massey-Ferguson 265 65cv 1985;

•

Trator Agrale BX 6110cv 2004;

•

Pulverizador Kuhn 800 litros 2004;

•

Grades, escarificador e subsolador;

•

Distribuidor de calcário Piccin Master 5500 2017;

•

Semeadora KF PSM 7040 de 7 linhas;

•

Semeadora Gihal GH 2300P de 3 linhas;

•

2 trilhadeiras de grãos estacionárias Maqtron (grãos graúdos e grãos pequenos);

•

Pulverizador motorizado 26L Husqvarna;

•

2 semeadoras manuais Knapik para grãos graúdos e miúdos, com uma linha.
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2.2.2 Cursos Disponibilizados:
A UU possui 03 (três) cursos de Graduação: Agronomia, Engenharia Florestal,
Zootecnia e 03 (três) Cursos de Pós-graduação Stricto sensu: Produção Vegetal (Mestrado e
Doutorado) e Zootecnia: Mestrado acadêmico.

2.2.3 Parcerias / Outros:
➢ Senar – Serviço nacional de Aprendizagem Rural;
➢ Associação de Mulheres Independentes na Ativa;
➢ Marinha do Brasil;
➢ Ministério Público Estadual;
➢ Marinha do Brasil;
➢ Em 2014, a Emenda Parlamentar de autoria do deputado estadual Felipe Orro (PDT)
possibilitou a compra de 7 (sete) microscópios com capacidade de ampliação de até
1.500 vezes;
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Imagem 15. Microscópios equipam laboratório de pesquisa da UU de Aquidauana.

Fonte: Gerência da UU de Aquidauana – UEMS 2018.
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➢ No ano de 2017, a UU de Aquidauana recebeu da Agência de Desenvolvimento
Agrário e Extensão Rural – AGRAER, por intermédio dos deputados Zeca do PT e
Vander Loubet, uma patrulha mecanizada para atender graduandos e pesquisadores,
um Trator Agrícola, zero hora, 85cv MF;
Imagem 16. AGRAER entrega trator para a UEMS.

Fonte: Gerência da UU de Aquidauana – UEMS 2018.
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➢ Em parceria, o Sindicato Rural de Aquidauana garantiu para a Universidade, um
espaço para divulgação durante a Exposição Rural de Aquidauana.
Imagem 17. Divulgação dos projetos dos cursos de Agronomia, Engenharia Florestal e
Zootecnia, durante a Exposição Rural de Aquidauana.

Fonte: Gerência da UU de Aquidauana – UEMS 2018.
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➢ Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana;
Imagem 18. Projeto-piloto pelo curso de Engenharia Florestal busca revitalizar a Praça da
Esplanada.

Fonte: Gerência da UU de Aquidauana – UEMS 2018.
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2.3 Principais Ações e Eventos que ocorreram entre os anos de 2013 a 2017
No quadro 7 é possível verificar as principais ações e eventos que ocorreram na
Unidade, durante o quinquênio 2013-2017:
Quadro 7. Principais atividades realizadas na UU de Aquidauana entre os anos de 2013 a
2017.
Ano

Ações e Eventos
Palestra técnica sobre Agricultura de baixo Carbono (Plano ABC/MAPA)

2013

Programa de Integração ao Calouro – PROINCA
V EXPANLEITE – Exposição Pantaneira de Gado de Leite
Semana Agronômica
I Simbraf (Simpósio Brasileiro Florestal) e o II Simflor (Simpósio Florestal Sul-Mato-Grossense).
I Workshop da Pós-Graduação em Ciência Animal

2014

V Semana de Zootecnia
Semana Agronômica
VI EXPANLEITE – Exposição Pantaneira de Gado de Leite
Programa de Integração ao Calouro – PROINCA
IV Mostra Tecno Agrícola

2015

II Simbraf e III Simflor
Programa de Integração ao Calouro – PROINCA
Semana Agronômica
XIII Semana Agronômica e o VIII Encontro Técnico Científico.

2016

Dia de Campo – Rio de Leite
Programa de Integração ao Calouro – PROINCA
Educação para o Trânsito
Semana da Zootecnia
Encontro de Ciências agrárias
Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPEX
Programa de Integração ao Calouro – PROINCA
Reunião técnica do Rio de Leite

2017

Dia de Campo do Gado Pantaneiro –Bovino Pantaneiro. Conheça sua história e suas potencialidades
para a pecuária sustentável do Pantanal
Palestra: Dieta alto grão na terminação de bovinos de corte
Imunidade e Nutrição dos Insetos - Robert Holdbrook
Anemia Infecciosa Equina e Mormo. Médicos veterinários e fiscais estaduais do IAGRO: Marcelo
Sebastião Marcondes de Sousa e Gelson Sandoval Júnior
Agricultura de precisão e uso do drone
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Ano

Ações e Eventos
Introdução ao R: Aplicação em estatística
Custo de produção em Piscicultura
Técnicas de podas de árvores com segurança - Bombeiros do 1º Subgrupamento
Alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro visitaram a Unidade

2017

Um grupo de militares do exército, lotado em Porto Velho, visitou a Unidade
Escola Estadual Estefana Centurion Gambarra
Coleta, conservação de sementes, produção de mudas e estratégias de restauração ecológica nos
Biomas Pantanal e Cerrado
Visita Técnica Conservação e Manejo de Solo

Paisagismo de praça de convivência e criação de estacionamento na UEMS Aquidauana
Fonte: Gerência da UU de Aquidauana – UEMS 2018.

A seguir, nas imagens 19, 20 e 21 é possível conferir o registro de algumas atividades
realizadas na UU de Aquidauana.
Imagem 19. Alunos do 3º ano do Ensino Médio visitam a UU de Aquidauana.

.
Fonte: Gerência da UU de Aquidauana – UEMS 2018.
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Imagem 20. Alunos de Dois Irmãos do Buriti visitam a UU de Aquidauana.

F
Fonte: Gerência da UU de Aquidauana – UEMS 2018.

Imagem 21. Alunos do 7º semestre do Curso de Engenharia Ambiental e do Programa de PósGraduação em Tecnologias Ambientais da UFMS/Campo Grande em visita técnica a UU de
Aquidauana.

Fonte: Gerência da UU de Aquidauana – UEMS 2018.
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A seguir, é possível verificar as principais ações e eventos os quais alunos e
professores participaram durante o quinquênio 2013-2017 em atividades externas:
Quadro 8. Principais atividades externas da UU de Aquidauana entre os anos de 2013 a 2017.
Ano

Ações e Eventos

2013 Visita técnica à Fazenda Campo Bom - FCB
2014

Fazenda Campo Bom

Congresso brasileiro de crustáceos

Bonito/MS

Visita técnica Centro de Educação Ambiental - CEA Polonês

Campo Grande/MS

2015 Campo do programa Mais Inovação
2016

Local

Miranda/MS

Projeto Rondon 2016

Acarí/RN

TECNOFAM - Tecnologias e Conhecimentos para Agricultura Familiar

Dourados/MS

Seminário Floresta Urbana

Anastácio/MS

21° Congresso Brasileiro de Floricultura e Plantas Ornamentais e o 8°
Bonito/MS
Congresso Brasileiro de Cultura de Tecidos de Plantas
Expanleite – Durante a 50ª Exposição Agropecuária de Aquidauana

Aquidauana/MS

IV Workshop da Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado
Anastácio/MS
de Mato Grosso do Sul e Encontro Científico da Zootecnia – ECZ/UEMS
Revitalização de escolas através da horticultura, fruticultura e jardinagem.
Aquidauana/MS
Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro
Levantamento sobre o entendimento e ações da temática ambiental
praticadas por crianças de Aquidauana, MS. Trabalho realizado nas escolas Aquidauana/MS
públicas e privadas

2017

Revitalização de escolas através da horticultura, fruticultura e jardinagem
Aquidauana/MS
nas escolas do município de Aquidauana
Palestra: Frutas nativas do cerrado – Escola Marechal Deodoro

Aquidauana/MS

Lei Federal 9605/98 – O abandono de animais

Aquidauana/MS
I Workshop de Integração de Pesquisas do Geopark Bodoquena Pantanal –
Aquidauana/MS
Escola Marechal Deodoro
Tecnologias voltadas à Aquaponia - Escola Estadual Marly Russo

Aquidauana/MS

Embrapa Florestas

Curitiba/PR

Jogos na Mata

Aquidauana/MS

Bem-estar animal durante o desembarque de bovinos

Frigorífico Buriti

Acompanhados da profa. Priscila Gusmão Pompiani, acadêmicos da 1ª
série percorreram a "Trilha do Tamanduá”
Fonte: Gerência da UU de Aquidauana – UEMS 2018.

Aquidauana/MS

A seguir, é possível conferir o registro de algumas atividades realizadas. Durante
quatro dias, alunos do 2º e 3º ano do curso de Engenharia Florestal da UU de Aquidauana
(Imagem 22), estiveram no estado do Paraná realizando atividades na área de botânica e
técnicas atuais de manejo de áreas degradadas.
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Imagem 22. Visita à EMBRAPA – Curitiba/PR UEMS – 2017.

Fonte: Gerência da UU de Aquidauana – UEMS 2018.

Imagem 23. Peixe Sempre: Visita Técnica à Escola Estadual Marly Russo, localizada no
Bairro Nova Aquidauana.

Fonte: Gerência da UU de Aquidauana – UEMS 2018.
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Imagem 24. Alunos do curso Zootecnia nas ruas de Aquidauana, conversando com moradores
sobre a conscientização do abandono de animais.

Fonte: Gerência da UU de Aquidauana – UEMS 2018.
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Imagem 25. Alunos curso de Zootecnia foram recebidos pela médica veterinária Bruna Paiva
Basso Dias, Supervisora do Controle de Qualidade do Frigorífico Buriti.

Fonte: Gerência da UU de Aquidauana – UEMS 2018.
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2.4 Destaques
✔ 2013 – Programa Rio de Leite da UEMS recebe prêmio de Gestão Pública;
O Programa foi um dos premiados no IX Prêmio Sul-Mato-Grossense de Gestão
Pública pela sua atuação no assentamento rural Rio Feio no município de Guia Lopes da
Laguna. O Programa foi o terceiro colocado na categoria Acadêmica com o artigo:
“Tecnologias Sociais para o Desenvolvimento da Pecuária Leiteira no Assentamento Rural
Rio Feio em Guia Lopes da Laguna / MS”.
✔ 2014 – Agronomia da UEMS é o melhor do Centro-Oeste;
Segundo o RUF (Ranking Universitário Folha), entre 194 cursos de Agronomia no
País,

a

UEMS

foi

classificada

na

18ª

posição.

(Fonte:

Disponível

em:

http://www.progresso.com.br/dia-a-dia/agronomia-da-uems-e-o-melhor-do-centro-oeste ).
✔ 2014 – A acadêmica Lohany Sthepany Basso, desenvolveu uma pesquisa chamada
“Recuperação de pastagens com integração lavoura-pecuária”, o qual mostrou aos
produtores de bovinocultura, a possibilidade de integrar a atividade com plantio de
soja. Foram semeados nove cultivares diferentes da oleaginosa em uma propriedade
que trabalha com bovinocultura de corte e os resultados superaram as expectativas,
variando de 35 a 58 sacas por hectare.
✔ 2015 – Pesquisador alemão visita UU de Aquidauana;
A visita do pesquisador alemão, Ralf Poehland, fez parte de um projeto aprovado
pela Capes, intitulado "Aspectos Biológicos e Reprodutivos de Termotolerância em Fêmeas
Bovinas

submetidas

a

biotecnologias

da

reprodução".

(Fonte:

Disponível

em:

https://agroruralnews.blogspot.com.br/2015/04/uems-de-aquidauana-recebe-visita-de.html ).
✔ Secretário de Produção visita UEMS em Aquidauana e destaca integração de projetos
e profissionais;
O Secretário da Sepaf, Fernando Mendes Lamas, junto do superintendente de
Desenvolvimento Rural, Edwin Baur, e dos diretores-presidentes da Agência Estadual de
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Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) e Agraer, Luciano Chiochetta e Enelvo Felini,
respectivamente, estiveram na Unidade com o propósito de alinhar os projetos e dar
continuidade as conversações para que seja estabelecida uma parceria de trabalho. (Fonte:
Disponível

em:

http://www.agraer.ms.gov.br/secretario-de-producao-visita-uems-em-

aquidauana-e-destaca-integracao-de-projetos-e-profissionais/ )
✔ Professores da UEMS de Aquidauana lançam livros sobre bovinos;
A Editora da UEMS promoveu o lançamento dos livros “Noções Básicas da
Reprodução de Bovinos” e “Raças Leiteiras”, produzidos por professores e pesquisadores da
Universidade, na UU de Aquidauana. O livro “Noções Básicas da Reprodução de Bovinos” é
de autoria dos professores Fabiana de Andrade Melo Sterza, Marcus Vinicius Morais de
Oliveira, Evelyn Rabelo Andrade e André Rozemberg Peixoto Simões.
A obra “Raças Leiteiras” foi escrita pelos docentes André Rozemberg Peixoto
Simões, Daniele Portela de Oliveira e Marcus Vinicius Morais de Oliveira. (Fonte:
Disponível: http://www.agraer.ms.gov.br/professores-da-uems-de-aquidauana-lancam-livrossobre-bovinos/ ).
✔ Uso racional da água na agricultura é tema de pesquisa em universidade no MS;
O professor, doutor em Produção Vegetal e responsável pelo laboratório de Manejo e
Conservação do Solo e da Água da UEMS, Elói Panachuki, desenvolveu projetos de pesquisa
com alunos de graduação em Agronomia, Engenharia Florestal e do Programa de PósGraduação em Agronomia, que avaliaram os sistemas de manejo do solo que podem reduzir
os impactos negativos que a exploração agropecuária podem proporcionar ao meio ambiente.
(Fonte:

Correio

do

Estado

/

Adaptado

por

CeluloseOnline

Disponível

em:

https://www.celuloseonline.com.br/uso-racional-da-agua-na-agricultura-e-tema-de-pesquisaem-universidade-no-ms/ )
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Imagem 26. Laboratório de Manejo e Conservação do Solo e da Água da UEMS, Aquidauana,
UEMS – 2015.

Fonte: Gerência da UU de Aquidauana – UEMS 2018.
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✔ 2016 – UEMS de Aquidauana organiza Museu de Solos;
O professor Jolimar Antonio Schiavo organizou um museu de solos na UU de
Aquidauana,

tradicional

em

estudos

agronômicos.

(Fonte:

Disponível

em:

http://www.progresso.com.br/caderno-a/ciencia-saude/uems-de-aquidauana-organiza-museude-solos ).
✔ UEMS recebe visita da equipe Canil/Rotai da Polícia Militar de Aquidauana: Uso de
Cães Terapêuticos e Farejadores;
Os cães compõe a equipe da Rondas Ostensivas Táticas do Interior (ROTAI) que é
um grupamento especial do 7º Batalhão da polícia militar de Aquidauana e atuam em prol da
sociedade local, presentes em ações de combate ao narcotráfico, ações de controle de
distúrbios civis, manutenção e reintegração de posse, patrulhamento tático nas áreas urbanas e
rurais,

bem

como

em

projeto

social

de

terapia.

(Fonte:

Disponível

em:

http://www.pm.ms.gov.br/Cpa-3-7obpm-Uems-Recebe-Visita-Da-Equipe-Canilrotai-Da-PmDe-Aquidauana/ )
Imagem 27. Visita da equipe Canil/Rotai da PM na UU de Aquidauana – UEMS 2016.

Fonte: Gerência da UU de Aquidauana – UEMS 2018.
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✔ 2017 – Evento Esportivo Copa UEMS;
Organizado pelos acadêmicos do Projeto PET do curso de Agronomia, a Copa
UEMS 2017 aconteceu no Ginásio Poliesportivo de Anastácio.
✔ Doação de Sangue: Um grupo de acadêmicos representando a Instituição participou da
campanha de doação de sangue;
✔ Campanha do Agasalho: Um grupo de alunos do Campus, representando a Instituição
somou-se e participou do “dia D” da campanha do agasalho em Aquidauana;
✔
Imagem 28. Alunos participam do “dia D” da campanha do agasalho em Aquidauana – UEMS
2017.

Fonte: Gerência da UU de Aquidauana – UEMS 2018.
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✔ 2017 – Professor da UEMS de Aquidauana é homenageado com comenda zumbi dos
palmares;
O professor Agenor Martinho Corrêa foi homenageado com a Comenda Zumbi dos
Palmares em Sessão Solene realizada na Assembleia Legislativa. Agenor foi indicado pelo
deputado estadual Felipe Orro, para receber a homenagem em referência ao Dia da
Consciência

Negra.

(Fonte:

Disponível

em:

http://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/professor-da-uems-de-aquidauana-ehomenageado-com-comenda-zuHYPERLINK
"http://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/professor-da-uems-de-aquidauana-ehomenageado-com-comenda-zumbi-dos/135161/"mbi-dos/135161/ )
Imagem 29. Professor Agenor Martinho Corrêa recebendo homenagem em referência ao Dia
da Consciência Negra.

Fonte: Gerência da UU de Aquidauana – UEMS 2018.
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✔ Acadêmica de Zootecnia da UEMS recebe “Prêmio Joaquim Cavalcanti Freire”;
O presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS (CRMV/MS),
João Vieira de Almeida Neto, esteve presente, na colação de grau dos acadêmicos do curso de
Zootecnia da UU de Aquidauana para conceder a acadêmica Amanda Awumi Perestrelo o
“Prêmio Joaquim Cavalcanti Freire”, por ter obtido o melhor coeficiente de desempenho entre
os 18 formandos. (Fonte: Disponível em: http://crmvms.org.br/noticia/academica-dezootecnia-da-uems-recebe-%E2%80%9Cpremio-joaquim-freire%E2%80%9D ).
Imagem 30. Acadêmica Amanda Awumi Perestrelo recebendo o “Prêmio Joaquim Cavalcanti
Freire”.

Fonte: Gerência da UU de Aquidauana – UEMS 2018.
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✔ UEMS potencializa locomoção de estudantes com entrega de novas vans;
Com o objetivo de potencializar a locomoção de estudantes em atividades de ensino,
pesquisa e extensão, a UEMS adquiriu três novas vans com capacidade de transportar até 20
pessoas. (Fonte: Disponível em: http://www.uems.br/noticias/detalhes/uems-potencializalocomocao-de-estudantes-com-entrega-de-novas-vans-155625 ).
Imagem 31. Aquisição de vans pela UEMS.

Fonte: Gerência da UU de Aquidauana – UEMS 2018
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✔ Ensino supera preconceito e aproxima detentos da Universidade;
Gabriel da Cruz Silva Araújo, recluso no Estabelecimento Penal de Aquidauana,
conseguiu pontuação para Engenharia Florestal na UEMS. (Fonte: Disponível em:
http://jnediario.com.br/2017/06/27/ensino-supera-preHYPERLINK
"http://jnediario.com.br/2017/06/27/ensino-supera-preconceito-e-aproxima-detentos-dauniversidade/"conceito-e-aproxima-detentos-da-universidade/ ).
✔ Pesquisadores do Chile e da Alemanha visitam UEMS de Aquidauana;
A UU de Aquidauana recebeu os pesquisadores Dr. Angel Urzua, do Chile, e Dr.
Klaus Anger, da Alemanha, no Laboratório de Carcinologia, Carcinicultura e Organismos
Aquáticos Ornamentais do Cerrado e Pantanal (Carcipanta), do Programa de Pós-Graduação
em Zootecnia (PPGZOO). Os pesquisadores já atuam como colaboradores nos projetos de
cooperação aprovados via Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e
Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), Brasil e Fondecyt (Chile),
coordenados pela professora Liliam Arruda, da UEMS, todos na área de crustáceos de água
doce, especialmente o camarão de água doce, Macrobrachium pantanalense, e o caranguejo de
água

doce,

Dilocarcinus

pagei.

(Fonte:

Disponível

em:

http://www.uems.br/noticias/detalhes/pesquisadores-do-chile-e-da-alemanha-visitam-uemsde-aquidauana-102524).
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Imagem 32. Pesquisadores do Chile e da Alemanha visitam UEMS de Aquidauana.

Fonte: Gerência da UU de Aquidauana – UEMS 2018

✔ Camarão descoberto em 2013 pela pesquisadora Lilian Hayd, da UEMS, tem função
de indicar se a água em que vive está ou não poluída. (Fonte: Disponível em:
https://www.correiodoestado.com.br/cidades/campo-grande/camarao-descoberto-em2013-indica-se-agua-esta-poluida-ou-nao/301222/ ).
✔ Projeto de zootecnia pode salvar égua abandonada em Aquidauana;
O Projeto desenvolvido pela veterinária Carolina da Silva Barbosa, professora do
curso de Zootecnia da UEMS, pretende dar amparo a equídeos vítimas de maus-tratos em
Aquidauana. O objetivo é garantir que os animais, principalmente àqueles usados por
carroceiros, tenham qualidade de vida e não sejam abandonados. (Fonte: Disponível em:
http://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/projeto-de-zootecnia-pode-salvar-eguaabandonada-em-aquidauana/129742/).
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✔ UEMS participa de megaprojeto para mapear solo brasileiro;
A UEMS e outras 19 instituições brasileiras participaram do Programa Nacional de
Solos do Brasil (Pronasolos), o maior empreendimento técnico-científico brasileiro da área de
solos e assinaram um protocolo de intenções para a realização do maior levantamento
pedológico já executado no Brasil. O evento foi em Brasília (DF), na sede da Embrapa.
(Fonte: Disponível em: http://www.uems.br/noticias/detalhes/uems-participa-de-megaprojetopara-mapear-solo-brasileiro-145837).
Imagem 33. Participação da UEMS em Programa Nacional de Solos do Brasil (Pronasolos).

Fonte: Gerência da UU de Aquidauana – UEMS, 2018.

✔ UEMS participa de projeto de preservação de felinos ameaçados de extinção;
Pesquisadores da UEMS da UU de Aquidauana, participaram da produção de
embriões in vitro em um projeto de preservação de felinos ameaçados de extinção, em que
fazem parte a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), a Universidade de São
Paulo (USP), a Universidade Federal de Viçosa (UFV) e a McGill University (Canadá). Em
2017, pela primeira vez no estado do Mato Grosso do Sul, foi feita uma Aspiração Folicular
por

Laparoscopia

(LOPU)

em

onças-pardas.

(Fonte:

Disponível

em:

http://www.uems.br/noticias/detalhes/uems-participa-de-projeto-de-preservacao-de-felinosameacados-de-extincao-092053).
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✔ Pesquisadores da UEMS da UU de Aquidauana desenvolvem trabalhos para o
aumento do número da espécie e também da competitividade no mercado do boi
pantaneiro, uma espécie em extinção. O tema foi tratado com destaque em uma edição
do

Record

Rural

em

2017.

(Fonte:

Disponível

em:

http://idest.com.br/noticias/agronegocio/em-extincao-boi-pantaneiro-e-pesquisadopela-universidade-estadual)

Outras notícias relacionadas a pesquisa do Boi Pantaneiro, com envolvimento dos
pesquisadores:

•

Bovino Pantaneiro é declarado patrimônio cultural genético do estado. Jornal O
Pantaneiro.
Aquidauana,
MS.
Mais
informações:
http://www.opantaneiro.com.br/cultura/bovino-pantaneiro-e-declarado-patrimoniocultural-e-genetico-do-estado/134876/ ;

•

Bovino pantaneiro é tema de discussão entre pecuaristas e pesquisadores da UEMS
– Gestores do Nubopan abordaram as potencialidades da raça para sustentabilidade
da
pecuária
na
região.
Mais
informações:
http://www.opantaneiro.com.br/noticias/bovino-pantaneiro-e-tema-de-discussaoentre-pecuaristas-e/131821/ ;

•

Pesquisadores estudam possibilidade de extinção do boi pantaneiro: Pesquisadores
do Centro Pesquisa do Pantanal (CPP) estudam a ameaça de extinção do boi
pantaneiro. Os projetos são desenvolvidos por uma equipe da Universidade
Estadual de Mato Grosso do Sul, por meio de financiamento do Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). Mais informações :
http://www.gazetadigital.com.br/conteudo/show/secao/2/materia/508329/t/pesquisa
dores-estudam-possibilidade-de-extincao-do-boi-pantaneiro ;

•

FIT vai discutir sobre o boi pantaneiro que está ameaçando de desaparecer. Mais
informações:
https://www.fitpantanal.com.br/single-post/2017/04/17/FIT-vaidiscutir-o-boi-pantaneiro-que-est%C3%A1-amea%C3%A7ado-de-desaparecer ;

•

Carlos Fávaro mostra interesse em apoiar pesquisas do CPP para evitar
desaparecimento
do
boi
pantaneiro.
Mais
informações:
https://www.fitpantanal.com.br/single-post/2017/04/24/Carlos-F%C3%A1varomostra-interesse-em-apoiar-pesquisas-do-CPP-para-evitar-o-desaparecimento-doboi-pantaneiro ;
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•

Quase em extinção, gene do gado pantaneiro tem interessado pesquisadores da
Europa. Mais informações: http://ruralcentro.uol.com.br/noticias/quase-emextinco-gene-do-gado-pantaneiro-tem-interessado-pesquisadores-da-europa84191 ;

•

Programa MS Rural – TV Morena / Rede Globo - Bovino pantaneiro é declarado
como patrimônio cultural e genético de MS. Mais informações:
http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/ms-rural/videos/v/bovino-pantaneiro-edeclarado-como-patrimonio-cultural-e-genetico-de-ms/6296858/ ;

•

Jornal Fala Brasil – TV Record – Pesquisadores trabalham para salvar gado
pantaneiro da extinção. Mais informações: https://www.youtube.com/watch?
v=E1xXQDXfSU8 ;

•

Programa MS Rural – TV Morena / Rede Globo - Pesquisa avalia comportamento
reprodutivo de bovinos Pantaneiros em MS. Mais informações:
http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/ms-rural/videos/v/pesquisa-avaliacomportamento-reprodutivo-de-bonivos-pantaneiros-em-ms/5733171/ ;

•

Programa Globo Rural / Rede Globo - Cientistas e criadores trabalham para salvar
o
gado
pantaneiro.
Mais
informações:
http://g1.globo.com/economia/agronegocios/globo-rural/noticia/2017/04/cientistase-criadores-trabalham-para-salvar-o-gado-pantaneiro.html ;

•

Programa Grupo Matsuda – TV Matsuda - Conheça um pouco do Gado Pantaneiro
(Jardim
/
MS).
Mais
informações:
https://www.youtube.com/watch?
v=OotIeFL3RBk

•

Programa MT Rural – TV Centro América / Rede Globo - Pesquisa testa a
bocaiuva na ração de bovinos. Mais informações: http://g1.globo.com/matogrosso/mt-rural/videos/v/pesquisa-testa-a-bocaiuva-na-racao-de-bovinos/5881845 ;

•

Programa MT Rural – TV Morena / Rede Globo - Pesquisadores da UEMS testam
fruto do Cerrado para alimentar gado em Aquidauana, MS. Mais informações:
http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/ms-rural/videos/v/pesquisadores-da-uemstestam-fruto-do-cerrado-para-alimentar-gado-em-aquidauana-ms/5802732/ ;

•

Programa Record Rural – TV Record - Raça trazida por portugueses é destaque em
MT
e
MS.
Mais
informações:
Acesso
em:
http://www.diariodigital.com.br/videos/raca-trazida-por-portugueses-e-destaqueem-mt-e-ms/7318/ .
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UNIDADE UNIVERSITÁRIA
DE
CAMPO GRANDE

Fonte: Gerência da UU de Campo Grande – UEMS 2018.
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3. Unidade Universitária de Campo Grande

3.1 Dados Socioeconômicos e Socioambientais da Região5
A cidade de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, está localizada no centro
do Estado na microrregião de Campo Grande. Fundada em 21 de junho de 1872, possui uma
população estimada pelo IBGE para 2015, de 853 622 habitantes. Deste total, 381.333 são
homens e 405.464 são mulheres.
A população é predominantemente urbana, com 98,66% residindo na cidade. A
junção dos setores primário e secundário, especialmente na agroindústria, desempenha papel
importante na economia local, sendo um de seus pilares. Na agropecuária, destaca-se o plantio
de soja, milho, arroz e mandioca, produção de leite, mel de abelhas, ovos de galinha, lã e
trigo, criação de bovinos, suínos, ovinos e de aves. Segundo o IBGE, há 1.300 indústrias de
transformação no município e mais de 25 mil estabelecimentos comerciais.
Campo Grande é uma Capital Regional A, se relaciona com o extrato superior da
rede urbana, tem área de influência de âmbito regional, sendo referência como destino para
um conjunto de atividades por grande número de municípios. Conforme dados do Governo do
Estado, em 2012, Campo Grande foi o 1º município no ranking do PIB/MS, com um PIB a
preços correntes de R$ 16.970.655.544. Destes, 78,01% estão relacionados ao comércio e
serviços, 20,99% à indústria e 1,00% à agropecuária. O IDHM em 2010 aumentou 16,49% em
relação ao IDHM em 2000 (0,673. Atingiu o índice de 0,784, o maior índice do Estado,
situando a cidade na Faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799).
Possui uma população residente de 101.786 pessoas, na faixa de 18 a 24 anos, que
representa uma faixa de pessoas com idade para ingressar em um curso superior. Um total de
81.927 pessoas cursavam em 2015 o ensino médio. De acordo com levantamento elaborado,
em 2012, com dados do Ministério da Educação, 179.787 pessoas estavam matriculadas em
cursos de graduação; destas, 15.211 em instituições públicas.

5

Texto na íntegra. Fonte: Documento de Recredenciamento dos Cursos 2017 – UEMS/PROE.
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3.2 Informações sobre a Unidade
A UU de Campo Grande está situada na Avenida Dom Antônio Barbosa (MS-080),
4.155.

3.2.1 Infraestrutura:6

A infraestrutura do curso de Artes Cênicas está disposta em diferentes espaços nos
Blocos da Unidade Universitária de Campo Grande. Espaços estes compostos de salas de
aula, sala de professores e laboratórios dentre outros.
No Bloco vermelho são ocupadas 09 (nove) salas. Quatro delas para salas de aula,
uma sala compartilhada para a coordenadoria e secretaria do curso, outra para sala de reuniões
e duas como salas de professores. No pavimento térreo do bloco vermelho estão dispostas as
salas T01: sala de reuniões de professores, que mede 19,77 m2, com 02 mesas, 18 cadeiras e
ar-condicionado. T06: uma sala de professores, que mede 13,19 m2, com 03 mesas, 06
cadeiras, 01 armário grande, 03 gaveteiros e ar-condicionado. T09: a sala da coordenadoria do
curso, que mede 9,23 m2 e contém 01 mesa professor em L, 03 cadeiras giratórias, 02 armários
grandes, 01 armário pequeno, 01 gaveteiro, 01 datashow, 01 quadro de avisos, 01 impressora,
01 computador, 01 caixa de som, 01 pedestal, 01 microfone e um 01 ar-condicionado. Ainda
na sala T09, funciona a secretaria do curso num espaço que mede 7,63 m2, contendo 01 mesa,
02 cadeiras giratórias, 01 gaveteiro pequeno, 01 gaveteiro de aço, 01 quadro de avisos, 01 arcondicionado. T10 para sala de aula, de 51,24 m2, com 40 carteiras escolares, 01 mesa de
professor, 01 cadeira giratória, 02 ar-condicionado, 01 quadro branco, 01 quadro de aviso e 01
mesa auxiliar. T11 para sala de aula, de 86,55 m2, com 60 carteiras escolares, 01 mesa de
professor, 01 cadeira giratória, 04 ar-condicionado, 01 quadro branco e 01 quadro de aviso.
No Piso Superior do Bloco Vermelho, o curso de Artes Cênicas ocupa os espaços
descritos a seguir. S01 como sala de professores, de 12,85 m 2 e a mobília é composta de 03
mesas, 06 cadeiras, 01 armário, 03 gaveteiros e 01 ar-condicionado. S03 para sala de aula, de
51,24 m2, com 40 carteiras escolares, 01 mesa de professor, 01 cadeira giratória, 02 ar6

Texto na íntegra. Fonte: Documento de Recredenciamento dos Cursos 2017 – UEMS/PROE.
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condicionado e 01 quadro branco. S04 para sala de aula, de 51,24 m2, com 40 carteiras
escolares, 01 mesa de professor, 01 cadeira giratória, 02 ar-condicionado e 01 quadro branco.
No Bloco Verde, dessa Unidade Universitária, na sala T07 funciona outra sala de
professores. Esta dispõe de 03 mesas, 06 cadeiras, 02 armários, 03 gaveteiros e 01 arcondicionado; num espaço 12,85 m2.
No Bloco Bege, se concentram os laboratórios. T01 funciona o Laboratório de Dança.
Este ocupa um espaço 86,43 m2, dispõe de Linóleo e 01 ar-condicionado. No T02 funciona o
Laboratório de Artes Visuais. Ele ocupa um espaço de 85,61 m2. Nele estão dispostas 03
mesas, 26 cadeiras, 01 quadro branco, 02 armários, 04 cubas, 02 pias e 01 ar-condicionado.
No T03 funciona o Laboratório de Prática. Este ocupa um espaço de 56,12 m 2, dispõe de 02
mesas e 03 ar-condicionado.
A sala T09 do Bloco Azul, mede 8,75 m2, contendo 01 mesa e 02 cadeiras, que é
utilizada pelo Grupo de Pesquisa APE IPE – Aliança de Pesquisa e Extensão Interdisciplinar
em Percursos Criativos e Estéticas.
Todos os blocos possuem elevadores e banheiros para portadores de necessidades
especiais; sanitários masculinos e femininos, com chuveiro; área de convívio onde se
encontram os bancos e um bicicletário. Há ainda os espaços comuns, como a Biblioteca, o
Teatro de Arena e o Anfiteatro. Nas circulações internas, há espaço para acesso de cadeirantes,
tendo piso nivelado.

3.2.2 Cursos Disponibilizados:
A Unidade oferece 09 (nove) cursos de Graduação: Artes Cênicas, Geografia,
Geografia, Letras, Letras – Habilitação Português/Espanhol e Suas Literaturas, Letras –
Habilitação Português/Inglês e Suas Literaturas, Pedagogia, Medicina, Turismo, com ênfase
em Empreendedorismo e Políticas Públicas.
A unidade oferece também, 03 (três) cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu: Letras
(Mestrado), Educação e Profletras (Mestrado Profissional).
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3.2.3 Parcerias / Outros:

➢ Santa Casa saúde;
➢ Hospital Regional;
➢ Prefeitura de Campo Grande;
➢ Secretaria Municipal de Saúde / SED;
➢ Secretaria Municipal de Educação/SEMED;
➢ Fundação Estadual de cultura;
➢ Fundação Municipal de cultura;
➢ Polícia Militar;
➢ Bombeiro Militar;
➢ Fundação educativa de rádio e televisão / FERTEL;
➢ Acordo de cooperação do estado de mato grosso do sul, por intermédio das secretarias
de estado de administração e desburocratização, de estado de cultura, turismo,
empreendedorismo e inovação com a Emenda parlamentar no valor de R$ 30.000,00
(Trinta mil reais).
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3.3 Principais Ações e Eventos que ocorreram entre os anos de 2013 a 2017
No quadro 9 é possível verificar as principais ações e eventos que ocorreram na
Unidade, durante o quinquênio 2013-2017.
Quadro 9. Principais atividades realizadas na UU de Campo Grande entre os anos de 2013 a
2017.
Ano

Ações e Eventos
VIII Jornada Nacional de Linguística e Filologia de Língua Portuguesa
II Seminário de Estudantes Indígenas

2013 IV EEL - Encontro de Estudos Literários da UEMS
V Simpósio Nacional de Estudos Filológicos e Linguísticos
IV Semana de Geografia da UEMS: Perspectivas Sócio Espaciais do Desenvolvimento do Estado de
Mato Grosso do Sul: Mutações e Permanências
Conferência Intermunicipal de Educação - Campo Grande, Conaee
2014 IX Jornada Nacional de Linguística e Filologia de Língua Portuguesa
Ciclo de Palestras: Olhares e Perspectivas em Geografia. Discurso: Gênero e Sexualidade
Preparação para participação de alunos de medicina no Congresso Brasileiro de Sono. No Congresso
Internacional Cérebro, Comportamento e Emoções, Congresso Brasileiro De Psiquiatria
Curso de Capacitação Anual de Formação Docente Metodologia Ativa de Aprendizagem
Jornada Acadêmica do Curso de Medicina
Curso de Capacitação em Metodologias Ativas em Aprendizagem (PBL) e Construção de Módulos
Interdisciplinares em Campo Grande
Palestra do Módulo Concepção e Formação do Ser Humano
Palestra: Métodos Contraceptivos. Esterilidade e Reprodução Assistida: Aspectos psicológicos,
religiosos e participantes culturais
2015

Palestra: Diferenciação Celular
Palestra: Reprodução Humana Assistida
Palestra: Desenvolvimento Embrionário e Fetal
Palestra: Gemelaridade
Palestra: Herança Multifatorial e Aspectos da Expressão Fenotípica e Padrões Não-Clássicos de Herança
Monogênica
Palestra: Do Módulo Ifc: o Pensamento Científico
Palestra: Como Fazer a Tabulação e Análise Estatística Pelo Excel
1ª Jornada Acadêmica do Curso de Medicina da UEMS
Curso Teórico-Prático sobre Aprendizado Baseado em Problemas e Ensino Orientado para a
Comunidade I
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Ano

Ações e Eventos
Curso Teórico-Prático sobre Aprendizado Baseado em Problemas e Ensino Orientado para a
Comunidade II

2015 VI Semana de Geografia da UEMA-2015 - Geografia e Suas Interfaces: Do Ensino ao Planejamento
X Jornada Nacional de Linguística e Filologia da Língua Portuguesa
VII Simpósio Nacional de Estudos Filológicos e Linguísticos
ELL- Jornada Preparatória
III Encontro Nacional em Semântica e Análise do Discurso
II Jornada da Educação
XI Jornada Nacional de Linguítisa e Filologia de Lingua Portuguesa
2016

Seminário Língua e Cultura Indígena
Curso de Letras o Sagrado Feminino
Palestra: Transculturalidade, Ética e Ensino (USP)
Palestra em Semântica: Atlas dos nomes que dizem histórias das cidades brasileiras
XI Jornada Nacional de Linguística e Filologia de Língua Portuguesa
VIII Simpósio Nacional de Estudos Filológicos e Linguísticos
Oficina de formação de editores com Marcos Simas
Oficina – Bate-papo com escritores premiados - evento SESC/UEMS
V Encontro em análise dos discursos – estudos Orlandianos
I Encontro de produção literária de MS
Enfrentamento ao suicídio
1° Simpósio de saúde e cultura terena
II Congresso Nacional do Profletras
IX Congresso Brasileiro de pesquisadores negros (COPENE)
Aula inaugural: A Pesquisa no campo das Políticas Educacionais

2017 Colóquio: sexualidade, curso de vida e envelhecimento
I Seminário integrador do Profeduc
Colóquio: O método em GRAMSCI
VII Encontro de políticas e práticas de formação de professores e III Seminário da Associação Nacional
de política e administração da educação de Mato Grosso do Sul
Palestra - Nupeq - Machado de Assis para alunos do ensino médio.
I Simpósio de Gastronomia da UNIDERP
V EMPRETUR – Semana acadêmica de Empreendedorismo e Turismo
Ciclo de palestras sobre suicídio em salas de aulas e no auditório da UEMS /projeto setembro amarelo
Palestras sobre saúde da mulher indígena no auditório do UEMS
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Ano

Ações e Eventos
Palestra sobre o suicídio nas unidades de Dourados e Coxim dentro do projeto setembro amarelo.
Consultoria profissional para pró-reitoria administrativa sobre três casos de alunos e técnicos
administrativos com distúrbio mental grave
Apresentação de duas sessões da peça teatral monólogo sobre o suicídio
Coordenação do evento conhecendo o chorinho, na concha acústica da unidade de Campo Grande
Eleição em primeiro lugar para a composição do comitê de cultura, esporte e lazer da UEMS
Relatório de atividade de extensão: internacionalização da medicina como prática local: aspectos de
tradução, mobilidade e visibilidade
Abertura do módulo: História natural das doenças
Ecologia Parasitária
Oficina – Acidentes com animais peçonhentos
Saúde única – Ainiciativa one health
Intoxicação por domissanitários e medicamentos
Entomologia médica
Desenvolvimento sustentável
Panorama das doenças veiculadas pelo aedes
Projeto: esporte, saúde e lazer na terceira idade
Projeto café com ciência

2017 Cinema com saúde, filme com duração 2 horas e um público de 55 pessoas. Linha de pesquisa: saúde
baseada em evidências
Reformulação do módulo concepção e formação do ser humano com aplicação no 1º semestre.
Planejamento familiar: contracepção, aconselhamento pré-nupcial e pré-natal
Diferenciação celular
Células tronco e aplicação terapêutica
Desenvolvimento embrionário e fetal
Reformulação do módulo de saúde da mulher, sexualidade humana e planejamento familiar
.Endocrinologia ginecológica: sop, hiperprolactinemia, hiperandrogenismo, hiper e hipotireoidismo
Aspectos preventivos em relação ao câncer do colo do útero. Desmistificando o HPV
Climatério, aspectos de diagnóstico e tratamento
Assistência ao parto e puerpério
Resposta sexual humana nos dias de hoje
Panorama atual sobre a violência contra a mulher e o adolescente
Oficina de farmacologia aplicada à prática ginecológica no tratamento de infecções do trato genital
feminino
Realizada visita técnica aos diversos setores do hospital de prevenção do câncer de Barretos – unidade
Enfrentamento ao suicídio
1° Simpósio de saúde e cultura terena
II Congresso nacional do Prof letras
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Ano

Ações e Eventos
IX Congresso brasileiro de pesquisadores negros (COPENE)
Assinatura da carta de intenção de parceira com a Universidade de Kochi
I Simpósio de gastronomia da Uniderp
V Empretur – semana acadêmica de empreendedorismo e turismo
Palestra: A adaptação celular
Palestra: Visão Integrada Dos Cuidados Com Feridas
Palestra: Morte celular e quiescência
Palestra - Proteção Radiológica, Radioterapia E Braquiterapia
Palestra – Metodologias De Avaliação Molecular Em Oncologia

2017 Palestra – Oncogênese
Palestra – Princípios em Oncologia
Encontro – Primeiro Encontro de Produção Literária De MS
Oficina – Oficina de Formação de Editores
Oficina – Evento SESC/UEMS - Bate-Papo com Escritores Premiados
Encontro Nacional – V Encontro em Análise dos Discurso – Est. Orlandianos
I Jornada Brasileira de Educação e Linguagem
Atividades de Apoio A 6ª Conferência Estadual das Cidades: Relação entre teoria e prática na
Construção de Cidades Inclusivas, Participativas e Socialmente Justas
Aula Inaugural: A Cidade e o Urbano
Fonte: Gerência da UU de Campo Grande – UEMS 2018.

A seguir, é possível verificar as principais ações e eventos os quais alunos e
professores participaram durante o quinquênio 2013-2017 em atividades externas.
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Quadro 10. Principais atividades externas da UU de Campo Grande entre os anos de 2013 a
2017.
Ano

Ações e Eventos
IV EEL - Encontro de Estudos Literários da UEMS
II Seminário "A Aplicação do Sistema de Informação Geográfica na Gestão Pública Municipal"
IV Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEMS. Os Benefícios ao Meio Ambiente Resultantes
do Uso Consciente da Energia Elétrica
IV Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEMS
XXI Ensul / V Eregeo
IV Seminário em Estudos Fronteiriços
I Simredes - Simpósio de Redes de Suprimentos e Logística
II Seminário Internacional de Los Espacios de Frontera
50° Salon International De L'aéronautique Et de L'espace
II Seminário de Estudantes Indígenas
IV Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental
I Seminário Internacional Sobre Desenvolvimento Territorial Sustentável
III Workshop Ead da Ufgd: Experiência, Prática e Autonomia
II Encontro de Técnicos Administrativos

2013 5ª Conferência Municipal Das Cidades.Painel Eixo 1 – Texto Base Nacional
XVI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto – Sbsr.Geotecnologias Aplicadas ao Mapeamento
da Legislação Ambiental na Área de Proteção Ambiental Municipal das Nascentes do Rio Apa, Ponta
Porã – MS
XV Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada a Teoria dos Refúgios e as Evidências
Vegetacionais e Litológicas da Região Sudoeste do Municipío de Corumbá/MS
XIV Congresso da Associação Brasileira de Estudos do Quaternário. A Teoria dos Refúgios e as
Evidências Vegetacionais e Litológicas da Região Sudoeste do Municipío de Corumbá/MS
I Seminário Internacional Sobre Desenvolvimento Territorial Sustentável
II Ciclo de Palestras do Curso de Geografia – Reflexões Sobre a Relação do Homem com Espaço
Geográfico: Modos de Ser, Viver e Aprender. Produção e Consumo do Espaço Geográfico no Estado
de Mato Grosso do Sul
XI Workshop da Rede de Pesquisadores Sobre Cidades Médias – Recime.Centro e Centralidade em
Múltiplas Escalas
XVI Encontro de Economia da Região Sul - Anpec Sul
VI Encontro Internacional da AKB.
II Conferência Estadual de Educação - Coeed/MS
6º Ecaeco - Encontro Científico de Administração, Economia e Contabilidade
1° Seminário Nacional de Planejamento e Desenvolvimento. Análise do Investimento Público em
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Ano

Ações e Eventos
Educação no Brasil de 2000 até 2011: Uma Abordagem da Elasticidade-Renda
X Encontro Nacional da Associação de Pós Graduação e Pesquisa em Geografia
VI Seminário Internacional Sobre Desenvolvimento Regional - Tema: Crises do Capitalismo, Estado e
Desenvolvimento Regional
Seminário O Novo Mapa da Indústria no Início do Século XXI
Gasperr 20 Anos."Nas Ondas da Informação: Interfaces Entre o Pensamento Geográfico e a Geografia
Econômica para o Estudo das Telecomunicações no Brasil
XXI Eregeo.Turismo: Produção e Consumo
I Encontro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência de Mato Grosso do Sul
IV Semana de Geografia da UEMS
II Fetecc-MS Júnior. Avaliador de Trabalhos do III Fetec-MS
Encontro de Estudos e Pesquisa em Política e Planejamento Educacional, História e Educação para as
Relações Étnico-Raciais
Palestra sobre os temas do eixo II, Conae 2014: Educação e Diversidade: Justiça Social, Inclusão e
Direitos Humanos
III Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso Do Sul, III Fetec-MS e a II Feira de
Tecnologias, Ciências e Criatividade de Mato Grosso Do Sul – Ensino Fundamental Junior
IX Simpoed - Simpósio de Formação e Profissão Docente. Plano Nacional de Formação de Professores
da Educação Básica- Parfor no Estado de Mato Grosso Do Sul: Quais os Impactos e os Desafios
Enfrentados na Formação Docente
V Encontro de Políticas de Formação de Professores e I Seminário Anpae-MS
Encontro e Palestra promovida pelo PPGE. Linha de Pesquisa de Políticas Educacionais, Gestão da
Escola, Formação Docente e o Geppe da UCDB
X Congresso Internacional de Direitos Humanos. A Formação de Professores e Professoras em Gênero
e Raça. A Perspectiva Marxista de Transformação Social
XI Simpoed - Simpósio de Formação e Profissão Docente. Plano Nacional de Formação de Professores
da Educação Básica - Parfor no Estado de Mato Grosso Do Sul: Quais os Impactos e Desafios
Enfrentados na Formação Docente
Organização do Trabalho Didático na Perspectiva de Educadores da Escola Nova (1930-1970).
Manuais Didáticos de História do Brasil na Escola Pública Brasileira (1889-1960): Uma Análise
Centrada na Organização do Trabalho Didático
Interdisciplinaridade: Desafios Institucionais
IV Workshop Ct-Infra N/Ne/Co. História e Memória da Educação Especial em Mato Grosso do Sul: A
Voz dos Gestores (1981-2014)
I Seminário da Associação Nacional de Política e Administração da Educação de MS –
Profissionalização e Prática Docente: Políticas de Formação, Regulação, Inovação e Diversidade
Encontro de Políticas e Práticas de Formação de Professores – I Seminário da Associação Nacional de
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Ano

Ações e Eventos
Política e Administração da Educação de MS – Profissionalização e Prática Docente: Políticas de
Formação, Regulação, Inovação e Diversidade
6ª Reunião Nacional da Anped. A Docência Expressa nas Visões e nas Vozes de Professores Iniciantes
e Acadêmicos: Revelações ns Pesquisa-Formação
36ª Reunião Nacional da Anped
I Conballf – Congresso Brasileiro de Alfabetização - Os Sentidos da Alfabetização no Brasil: O que
sabemos, o que fazemos e o que queremos?
VI Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
III Conferência Internacional Brasil-Canadá: Transletramentos, Fronteiras e Ensino de Línguas e
Literaturas
II Sihele - Seminário Internacional Sobre História do Ensino de Leitura e Escrita – Métodos e Material
Didático na História da Alfabetização, da Leitura e da Escrita no Brasil
V Encontro de Políticas e Práticas de Formação de Professores e I Seminário Anpae – MS
V Seminário Vozes da Educação: Formação Docente - Experiências, Políticas e Memoriais Polifônicos
V Vozes da Educação: Formação Docente - Experiências, Políticas e Memórias Polifônicas. Um olhar
sobre a figura masculina como professor Infantil: Desafios, Conquistas e Dificuldades Enfrentadas
pelos Docentes
VII Congresso Brasileiro de História da Educação: Circuitos e Fronteiras da História da Educação no
Brasil. Fotografia como Fonte de Pesquisa em História da Educação
19º Ciaed- Congresso Internacional Abed de Educação a Distância. O Livro Didático em EAD:
Problematizando seu uso
Vozes dos Povos Pantaneiros Sul-Mato-Grossenses: A Imagem de si e do outro nas narrativas orais e
na obra de Manoel de Barros e Abílio Leite de Barros
I Encontro Estadual do Programa Institucional de Bolsas de Ini.Pibid/Interdisciplinar: Atividades de
Educação para as Relações Étnico-Raciais e a Diversidade Sexual e de gênero desenvolvidas em
algumas escolas municipais e estaduais de Campo Grande
II Encontro De História Da Educação Do Centro-Oeste (EHECO).História Da Educação E Fontes: A
Constituição Do Centro De Documentação Em Educação, Diversidade Cultural E Linguagens De Mato
Grosso Do Sul
IX Simpoed: Simpósio de Formação e Profissão Docente. O Desafio da Formação Docente:
Laboratório de Apoio à Ação Docente para a educação das relações Étnico-Raciais e a Diversidade
Sexual e de Gênero
V Encontro de PolíticaseE Práticas de Formação de Professores: As Contribuições do Centro de
Documentação em Educação, Diversidade Cultural e Linguagens de Mato Grosso Do Sul
X Simpósio Científico-Cultural (SCICIENCULT), IX Seminário em Educação, IV Ciclo de Debates e
II Simpósio Nacional de Pesquisadores em Ciências Sociais. História, Concepções e Práticas da
Educação Escolar Integral no Brasil
XXVII Congresso de Educação do Sudoeste Goiano – Trabalho e Educação. As Concepções de gênero
e sexualidade no currículo da escola integral no Brasil
I Fórum Anual de Coordenadores e Secretários do Profletras. Reunião de Coordenadores da Região
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Ano

Ações e Eventos
Centro- Oeste
I Fórum Nacional de Comissões Temáticas do Profletras. Texto e Ensino
III Conferência Internacional Brasil-Canadá. Registro das Concepções dos Professores sobre a
Diversidade Étnico-Cultural Nas Práticas Pedagógicas, Mato Grosso Do Sul - Brasil
IX Simpósio de Formação e Profissão Docente/ VII Seminário Taller Internacional Vendimia &
Encontro do Núcleo de Educação Inclusiva, IV R.A Formação de Leitores por meio da poesia de
Manoel de Barros na Escola Municipal Sullivan Silvestre Oliveira, Tumune Kalivono/Criança do
Futuro
Lançamento do Programa Profletras
V Encontro de Políticas e Práticas de Formação de Professores e I Seminário Anpae.Mestrado
Profissional em Letras_Profletras: Novas Perspectivas para a Formação de Professores de Língua
Portuguesa da Educação Básica
V Simpósio Nacional de Estudos Filológicos e Linguísticos

2014 V EEL - Encontro de Estudos Literários
IX Jornada Nacional de Linguística e Filologia de Língua Portuguesa.
IV Semana de Geografia: Perspectivas Socioespaciais do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
do Sul: Mutações e Permanências
Ciclo de Palestra. Olhares e Perspectivas em Geografia
V Seminário Internacional da América Platina
VII Congresso Brasileiro de Geógrafos
IV Semana de Geografia: Perspectivas Socioespaciais do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
do Sul: Mutações e Permanências
I Jornada Brasileira de Educação e Linguagem/ X Jornada de Educação de Mato Grosso Do Sul e I
Encontro dos Mestrados Profissionais em Educação e Letras. Oficinas de brinquedos reutilizando
materiais recicláveis com estudantes do 3º ano do ensino fundamental, e para a comunidade escolar
25º Encontro Estadual de Educação Infantil e Primeiros Anos do Ensino Fundamental e do 11º
Seminário Internacional da Omep/Br/MS
VII Congresso Nacional de Geógrafos
Seminário Universidades e Desenvolvimento Regional: As Bases para a inovação competitiva
-Séminaire International Agrifirme
VIII Congreso Internacional de Geografía da América Latina
Enepex – 5º Epex UEMS e 8º Enepe UFGD
Acet – Jornada de Administração, Ciências Contábeis, Economia e Turismo UFGD/UEMS
1º Seminário de Agroecologia da América Do Sul, O 5º Seminário de Agroecologia de Mato Grosso do
Sul. O 4º Encontro de Produtores Agroecológicos de MS e o 1º Seminário de Sistemas Agroflorestais
em bases Agroecológicas de MS
Seminário Online "Aplicações de Modelos Digitais de Elevação"
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47º Congresso Brasileiro de Geologia. As Evidências Vegetacionais e Litológicas do Pleistoceno
Terminal na Região Sudoeste do Município de Corumbá/MS.
III Seminário A Aplicação do Sig na Gestão Pública Municipal
I Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da UCDB – Saberes em Ação Geoprocessamento
Aplicado nas Análises Ambientais e E Sanitárias
1ª Semana Acadêmica da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo / Geografia – Faeng,
Zoneamento Ecológico Econômico – Zee
XVII Encontro de Economia da Região Sul. Taxa de Desemprego Não-Aceleradora da Inflação: Uma
Estimação da Nairu para a Economia Brasileira no período de 2000 até 2013
VII Encontro Internacional da Associação Keynesiana Brasileira. Taxa de Juros e Regime de Metas de
Inflação: Uma Análise Empírica para a Economia Brasileira
7º Encontro de Economia Gaúcha
XIX Seminário de Iniciação Científica e Técnológica da UFPR
VI Congresso Iberoamericano de Estudios Territoriales Y Ambientales
III Simpósio Nacional sobre Pequenas Cidades
VI Seminário Internacional de Políticas Públicas, Mudanças Climáticas e Impactos Sobre Áreas
Frágeis
II Seminário Técnico: Propostas para Alterações no Licenciamento Ambiental no Brasil
VIII Congresso Internacional de Geografía da América Latina. Qual o valor do Meio Ambiente? A
Compensação Ambiental no Brasil
Environnement Et Géomatique : Approches Comparées France-Brésil..L?État Et Les Politiques
Publiques De L? Environnement : Une Analyse Sur La Compensation de Environnement Au Brésil
V Encontro Nacional das Licenciaturas. IV Seminário Nacional do Pibid
I Jornada Brasileira de Educação e Linguagem. X Jornada de Educação de Mato Grosso Do Sul
I Encontro dos Mestrados Profissionais em Educação e Letras
XV Encontro de Iniciação Científica da UFMS
Colóquio Internacional de Educação e Seminário de Estratégias e Ações Multidisciplinares
IV Simpósio Memória, (Autobiografia) e Documentação Narrativa
VI Cipa - Congresso Internacional de Pesquisa (Autobiográfica)
VII Seminário dos Grupos de Pesquisa dos Docentes do Curso de Pedagogia. Pesquisas realizadas pelo
grupo de Pesquisa Gestão e Política Educacional na UEMS
Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão. Importância dos Recursos Tecnológicos para as aulas de
Geografia no Ensino Fundamental
I Jornada Brasileira de Educação e Linguagem/X Jornada Brasileira de Educação/I Encontro dos
Mestrados Profissionais
XII Encontro de Pesquisa em Educação Especial- Centro Oeste. A Escolarização dos Alunos, Público
Alvo da Educação Especial e o Atendimento Educacional Especializado
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I Jornada Brasileira de Educação e Linguagem/X Jornada Brasileira de Educação/I Encontro dos
Mestrados Profissionais
25º Encontro Estadual de Educação Infantil e Primeiros Anos do Ensino Fundamental, 11º Seminário
Internacional da Omep/Br/MS.O significado dos sentidos na Educação Da Infância
III Colóquio do Nepi, II Seminário Final do Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, VI Seminário do
Curso de Especialização em Docência na Educação Infantil e III Curso de Extensão em Educação
Infantil Mec/UFMS. Ensino da Língua na Educação Infantil e nos Primeiros Anos do Ensino
Fundamental
III Seminário da Associação Nacional de Política e Administração da Educação – Regional Sul. A
Implementação de uma Gestão Escolar Participativa Democrática. I Jornada Brasileira de Educação e
Linguagem, X Jornada de Educação de Mato Grosso do Sul. Currículo e Formação de Professores
I Jornada Brasileira de Educação e Linguagem/ X Jornada de Educação de Mato Grosso do Sul e o I
Encontro dos Mestrados Profissionais em Educação e em Letras. Análise das Atividades de Iniciação à
Docência para a Prevenção da Indisciplina das Crianças na Escola
IV Congreprinci - Congresso Internacional sobre Professorado Principiante e Inserção Profissional à
Docência. Coordenador de Mesa de Comunicações
Ações Afirmativas na Educação Superior – Algumas Experiências de Cotistas Negros em Cursos de
Graduação UEMS/CG
XVII Endipe - Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino. Parcerias do Pibid: Diálogos e
Revelações
X Congresso Luso Brasileiro de História da Educação
Colóquio Pedagógico da Linha de Pesquisa: Formação de Professores e Diversidade. Reflexões sobre a
Prática Científico-Docente com base nas ideias de Gaston Bachelard
VII Seminário dos Grupos de Pesquisas dos Docentes do Curso de Pedagogia. Educação, Cultura e
Diversidade
XII Encontro de Pesquisa em Educação / Centro-Oeste
1º Encontro de Psicologia Social: Fronteiras da Exclusão. Fronteiras da Exclusão Étnico-Racial –
População Negra

2015 Curso de Artes Ciênicas da Dança, como Parceiro da Fundação de Cultura/MS
II Encontro do Necc
ELL - Jornada Preparatória
Evento da Fundação de Cultura/MS com Apoio do Curso de Letras da UEMS/CG
Palestra – Clotilde Tavares - O Cordel está no ar – UEMS/CG
IV Seminário A Aplicação do SIG na Gestão Pública Municipal
Lei Maria da Penha - 9 anos em defesa da mulher
II Colóquio docência e diversidade na educação básica: políticas, práticas e formação
XII Congresso Nacional de Educação
II Congresso Brasileiro de Alfabetização:Políticas Públicas de Alfabetização
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VII Seminário Fala Outra Escola
Palestra: Transculturalidade Ética e Ensino
Tecnologias Assistivas no processo de escolarização de alunos c/ deficiência sensorial: políticas,
práticas e processos.VI Encontro de Políticas e Práticas de Formação de Professores e II Seminário
da Associação Nacional de Política eAdministração da Educação de MS
Co-ensino como estratégia do trabalho didático p/ a escolarização do aluno c/ deficiência
intelectual
Anais do III Simpósio Internacional de Educação a Distância e V Simpósio de Educação Inclusiva e
Adaptações. A História da Escolarização dos Surdos: uma análise do passado até os dias atuais
VI Encontro de Políticas e Práticas de Formação de Professores e II Seminário da Associação Nacional
de Política e Administração da Educação de MS
37ª Reunião Nacional da ANPED
III Encontro de História da Educação da Região Centro Oeste
VII Congresso Paulista de Educação Infantil, III Simpósio Internacional de Educação Infantil. A
prática docente na educação infantil sob o olhar das crianças: o que vivem e o que expressam
XXII Simpósio de Estudos e Pesquisas da Faculdade de Educação, Ciência e Formação: utopias e
desencantos
Inserção à docência: as narrativas de egressos do programa Pibid - pedagogia de Campo Grande
XXVIII Congresso de Educação do Sudoeste Goiano:.A formação docente no Brasil
O repensar pedagógico na invenção do sujeito ecológico: escola e a educação ambiental. O repensar
pedagógico na invenção do sujeito ecológico: escola e a educação ambiental
Semana do Meio Ambiente do IFMS. arte-educação na invenção do sujeito ecológico
V Seminário de Ensino de História
VIII Congresso Brasileiro de História da Educação. Pesquisas sobre instituições escolares: em foco a
instituição escolar especializada.
Centro de documentação em educação, diversidade cultural e linguagens de mato grosso do sul
Vozes pantaneiras: o vivido e o narrado nas histórias de vida dos habitantes do pantanal sul-matogrossense preservação e respeito ao meio ambiente
Programa de educação preventiva das doenças sexualmente transmissíveis e da aids, com os
professores das escolas indígenas do pantanal sul-mato-grossense
Maio da Diversidade - gênero e sexualidades na universidade: diálogos (im)pertinentes? As questões
de gênero na formação inicial e continuada
VI Encontro de Políticas e Práticas de Formação de Professores e o II Seminário da Associação
Nacional de Políticas e Administração da Educação de MS
I Jornada Brasileira de Educação e Linguagem – Tema: Educação Contemporânea: diálogos
emergentes; educação das relações étnico-raciais: debatendo a consciência negra
Colóquio das Letras/UEMS/CG: Transculturalidade e a opção decolonial
Intervenções negras.1ª aula aberta/ educação das relações étnico-raciais: debatendo a consciência
negra com chimamanda adichie, 2009. O perigo de uma única história
Seminário de Instalação: ´Iniciação´ do neabi. ensino de história e culturas africanas e afro-brasileira
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na educação básica: exposição de licenciados e professores de Campo Grande e MS
II Encontro Nacional em Semântica e Análise do Discurso UEMS/UUCG
III Encontro Regional de Ensino de Biologia Regional 4 (MG/GO/TO/DF)
Seminário /capes de acompanhamento área da Educação
7° Semana do Meio Ambiente: Geopark Bodoquena/Pantanal - perspectivas atuais e futuras
I Jornada do Curso de Medicina
Palestra em Semântica – Atlas dos nomes que dizem histórias das cidades brasileiras: um estudo
semântico- enunciativo do mato grosso

2016 Jornada Preparatória para o VI Encontro de Estudos Literários de MS
EEL para o IV Seminário Nacional do Programa de Pós-graduação em Estudos de Linguagens da
UFMS.
12º Congresso Internacional Rede Unida
IX International Symposium on Phlebotomine Sandflies
VI EEL – Encontro de Estudos Literários
14º Congresso Brasileiro de Adolescência
1º Congresso Brasileiro de Atuação em Pediatria: conferência: convivendo com as diferenças:
aprendizagem, leitura, escrita e dislexia. Mesa redonda: atividade com discussão de casos clínicos –
dificuldades escolares: desmedicalização
XXIV Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia de 20 a 22 de outubro de 2016 no Centro de
Convenções Rebouças em São Paulo/SP
Mesa Redonda: Ação Inovadora: A fonoaudiologia educacional na graduação em medicina
comunicação oral
Congresso Nacional de Recursos Audio Visuais na cena contemporânea, coordenado pelo Prof. Dr.
Marcus Villa Góis com financiamento do FUNDECT
I Seminário Estadual Cultura e Educação: Territórios da arte na escola
VI Congresso Internacional de Cuidados Paliativos e III Congresso Lusófono de Cuidados Paliativos,
Bbento Gonçalves/RS VI Congresso Internacional de Cuidados Paliativos
III Congresso Lusófono de Cuidados Paliativo
VIII Encontro de Pesquisa na Graduação de Letras
I Congresso Internacional de Educação: “cotidiano escolar: inquietudes e fronteiras em conhecimentos
e práticas educacionais. Sorocaba-SP. Mapeamento da produção científica sobre o teatro na educação
de jovens e adultos: estudos iniciais. recursos áudio visuais na cena contemporânea, Campo GrandeMS
IX Congresso da ABRACE- Associação Brasileira de Pesquisa e Pós- graduação em artes cênicas poéticas e estéticas descoloniais, artes cênicas em campo expandido, 2016, Uberlândia-MG. Processos
colaborativos nas práticas pedagógicas; formação continuada para professores de artes da rede estadual
de Mato Grosso do Sul
VII Congresso Internacional de Pesquisa Autobiográfica – Cipa
Recursos áudio visuais na cena contemporânea, Campo Grande-MS. bA transposição da poética do
universo feminino na cena contemporânea sul- mato-grossense
IV Simpósio Internacional Sobre Análise do Discurso: discursos e desigualdades sociais, fronteiras
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culturais biogeografias e desigualdades sociais
XI Ciclo de Investigações em Artes Visuais: descolonizar biogeografias, estética bugresca como opção
descolonial da arte
X Seminário Nacional do Histdebr: O aprofundamento da crise estrutural do capital (2008) e os novos
movimentos sociais: apontamentos para um projeto de pesquisa a respeito das relações entre
movimentos sociais e educação; organização do trabalho didático e a formação de professores:
navegando pela história
Um estudo sobre o método e conteúdo no manual didático de Calkins: primeiras lições de coisas
Encontro: Educação e perspectivas democráticas para a crise brasileira
Reunião de Coordenadores da Região Centro-Oeste.
III Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da UCDB.
Mobilidade Acadêmica Brasil - Canadá: diálogos de experiências e perspectivas.
I Encontro de Avaliação Curricular: formando professores-pesquisadores para uma escola pública
cidadã.
Congresso Nacional de Estudos Linguísticos e Literários de Mato Grosso do Sul e V Encontro de
Pesquisa na Pós-graduação de Letras
XI Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação
Arte na fronteira sul: biogeografias, epistemologias e paisagens (i)migrantes. Poéticas da criação –
Seminário Ibero-Americano Sobre o Processo de Criação nas Artes: Sobre a minha pele! sobre a sua
pele! sobre a nossa pele! Marcas autorais e requerida
XI Reunião Científica Regional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós Graduação em Educação Escolarização dos alunos com deficiência e a inclusão escolar: aproximações com as práticas escolares
Observatório Nacional de Educação Especial: estudo em rede nacional sobre as salas de recursos
multifuncionais nas escolas comuns
A importância da família na educação do estudante com deficiência
VI Seminário Internacional América Platina e I Colóquio Unbral de Estudos Fronteriços. XVII
Seminário de Iniciação Científica da UFMS
O ensino colaborativo e a formação de professores: contribuições à inclusão escolar
Formação continuada a partir do trabalho colaborativo do professor do ensino comum e especial
II Jornada Brasileira de Educação e Linguagem/II Encontro dos Programas de Mestrado p/
profissionais em educação e letras/XI Jornada de Educação de Mato Grosso do Sul
XIII Encontro de Pesquisa em Eeducação da Região Centro Oeste
III Simpósio de Grupos de Pesquisa sobre Formação de Professores do Brasil. Grupo de estudos e
pesquisas em narrativas formativas – gepenaf
II Jornada Brasileira de Educação e Linguagem, XI Jornada de Educação de Mato Grosso do Sul e II
Encontro dos Mestrados Profissionais em Educação e Letras
IX Seminário de Política e Administração da Educação Anpae Centro Oeste. Trabalho Docente
e Formação de Professores: os professores iniciantes e suas práticas
II Jornada Brasileira de Educação e Linguagem, XI Jornada de Educação de MS, II Encontro dos
Mestrados Profissionais em Educação e Letras
O ensino de educação ambiental através do uso da televisão e do vídeo
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A dimensão socioambiental na constituição do professor sob o prisma da ecopedagogia: Coxim-MS,
Portal do Pantanal
Ciranda Ecológica: uma práxis interdisciplinar na invenção do sujeito ecológico sob um olhar cênico. o
repensar pedagógico na invenção do sujeito ecológico: escola e a educação ambiental
II Encontro dos Programas de Mestrado Profissionais em Educação e Letras
XI Jornada de Educação de Mato Grosso do Sul. Parecerista dos trabalhos submetidos ao comitê
técnico científico no gt 01 - educação, diversidade e linguagem
IX Seminário de Política e Administração da Educação - Anpae - centro- oeste jogos, brinquedos e
brincadeiras nas memórias de infância dos idosos chiquitano de Porto Esperidião –MT
Saberes em ação: III Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da UCD Biversidade,ética/ciência e
sociedade.
I Encontro de Avaliação Curricular: formando professores-pesquisadores para uma escola pública
cidadã.
XII Colóquio sobre questões curriculares/ VIII Colóquio Luso-Brasileiro de currículo/ II Colóquio
Luso-Afro-Brasileiro de questões curriculares.
VI Simpósio de Geo-tecnologias do Pantanal - III Congresso Brasileiro de Áreas Úmidas.
Simpósio Internacional Paisagem e Natureza: olhares geográficos sobre paisagem e natureza
I Colóquio saúde, espaço e fronteiras
VI Seminário Internacional América Platina e I Colóquio Unbral de Estudos Fronteiriços.
III Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPEX
10º Fórum Internacional de Turismo do Iguassu. Mato Grosso do Sul em sintonia com o meio
ambiente.
I Congresso Internacional de História Regional: pensando a guerra do paraguai e o processo de
consolidação dos estados nacionais da bacia do Rio da Prata. Contextualização da Guerra do Paraguai
nos livros didáticos
1ª Palestra Pública para revisão do plano diretor de Campo Grande/MS
Semana de formação docente 2016a "o processo educacional e a avaliação na educação superior III
Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da UCDB
Água: problemas e soluções sob a égide da legislação vigente
VI Ciclo de Palestras de Ciências Biológicas. Zoneamento ecológico de Mato Grosso do Sul.
VI Seminário Internacional América Platina (VI SIAP) e I Colóquio Unbral de Estudos Fronteiriço
V Semana Acadêmica de Geografia
I Congresso Internacional de História Regional: pensando a guerra do Paraguai e o processo de
consolidação dos estados nacionais da Bacia do Rio Prata
IV Simpósio Nacional Sobre Pequenas Cidades: a cidade e o urbano rotas de integração nacional oficina macrorregional Centro-Oeste
95ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Fundo de Habitação de Interesses Sócia
Encontro Sul Mato-grossense de pesquisadores em educação .leituras de paisagens e sua contribuição
no processo de alfabetização
12ª Jornada Cultural da Retirada da Laguna
IX Seminário de Política e Administração da Educação da Anpae Centro-Oeste
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II Jornada Brasileira de Educação e Linguagem. XI Jornada de Educação de Mato Grosso do Sul. II
Encontro dos Mestrados Profissionais em Educação e Letras
X Encontro Sul Mato-grossense de Pesquisadores em Educação a Geografia na Construção do futuro
desejado.
I Congresso Internacional de História Regional.
Processo De Escolarização Do Público Alvo Da Educação Especial.
Palestra: Ecologia parasitária.
Palestra em Semântica.
Palestra em Entomologia médica.
A inclusão escolar de alunos com deficiência sensorial: estudo sobre as tecnologias assistivas

2017 1º Reunião preparatória para a organização dos 150 anos da retirada da laguna 2017
26 Encontro estadual de educação da omep/br/ms.saberes e sabores dos povos indígenas e africanos
(afrodescendentes): uma abordagem didática e prática como proposta para qualidade de vida
1ª Reunião preparatória para organização dos 150 anos da retirada da laguna – 2017
XI Encontro nacional da associação de pós-graduação e pesquisa em geografia.
VII Simpósio internacional e VIII Simpósio nacional de geografia agrária e jornada das águas e
comunidades tradicionais
XI Encontro nacional da ANPEGE
Seminário de ensino, pesquisa e extensão UEMS/ UFGD
IX Jornadas interdisciplinarias de estudios agrarios y agroindustriales argentinos y lationoamericanos
III Seminário Internacional de los espacios de frontera (Geofronteras)
IV Encontro de Ensino Pesquisa e Extensão – ENEPEX
IV Seminário a aplicação do sistema de informação geográfica na gestão pública municipal
Seminário do ZEE/MS - 2ª aproximação
II Congresso de ensino, pesquisa e extensão "saberes em ação".
XXI Simpósio brasileiro de recursos hídricos. Análise ambiental das bacias hidrográficas do espaço
urbano de Campo Grande/MS
VI semana de geografia – UEMS, lençol freático superficial na nova Campo Grande e jardim carioca,
Campo Grande/MS: um estudo de caso
Semana de geografia – UFMS, importantes informações geográficas desatualizadas nos livros
didáticos da rede pública de ensino
XIV SIMPURB - Simpósio Nacional de geografia urbana dos loteamentos fechados e as nova formas
de produção imobiliária em Dourados: uma cidade média do estado de Mato Grosso do Sul.
XII Workshop da rede de pesquisadores sobre cidades média
Semana de geografia da UEMS: geografia e suas interfaces: do ensino ao planejamento
III SIMDEPE - Simpósio internacional sobre cidades médias
VI semana de geografia da UEMS geografia
XVI Simpósio brasileiro de geografia física aplicada
XI Encontro nacional da associação de pós-graduação e pesquisa em geografia - ENANPEGE
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III Encontro nacional da associação brasileira de estudos regionais e urbanos – XIII ENABER..a
SUDECO no contexto do desenvolvimento do centro oeste brasileiro (1967 a 1990)
1ª Escuela Internacional de la red de posgrados en sociedad y medio ambiente – clacso
Convencion tropico 2016
XVI Encontro de iniciação científica da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, membro do
comitê externo de avaliação do XVI Encontro de iniciação científica da Universidade Federal do Mato
Grosso do Sul
VI Semana de geografia da UEMS de Campo Grande – geografia e suas interfaces: do ensino ao
planejamento
VI Encontro de políticas e práticas de formação de professores e o II Seminário da associação nacional
de políticas e administração da educação de MS
V Encontro de políticas e práticas de formação de professores.
XIII Encontro Nacional da associação brasileira de estudos regionais e urbanos.
V Seminário de estudos fronteiriços.
VI semana de geografia da UEMS: geografia e suas interfaces: do ensino ao planejamento.
VI Encontro de políticas e práticas de formação de professores e II Seminário da Associação Nacional
de política e administração da educação de MS.
Encontro a reunião preparatória para a organização dos 150 anos da retirada da laguna.
33 Congresso da conferência latino-americana dos geógrafos.
VIII Jornada Nacional de linguística e filologia de língua portuguesa.
XII Encontro Nacional da Associação de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia.
Sistema de Informações Estatísticas e Geocientíficas do IBG.
Seminário de Atualização em Geotecnologias.
Reunião Pública sobre políticas municipais do meio ambiente.
I Wokshop de Integração de pesquisas do Geopark Bodoquena pantanal.
II Workshop gestão ambiental e desenvolvimento sustentável.
Economia Circular: Sustentabilidade, A gestão do futuro. Quais desafios (ameaças e oportunidades)
são considerados mais importantes para que as empresas locais se tornem sustentáveis?
1º Workshop: Restauração Ambiental Na Bacia do Córrego Guariroba.
XIV Workshop da rede de pesquisadores sobre Cidades Médias.
XII Encontro Nacional da Associação de Pós-Graduação e pesquisa em Geografia – ENANPEG
XXI Seminário Nacional de escritórios modelo de Arquitetura e Urbanismo – SENEMAU. Entremeios
O Papel de intermediação regional. Entremeios: O Urbano na Cidade do Campo.
Oficina – NUPEQ - Cinema e Quadrinhos
I Seminário Integrador do Profeduc. Proposta de Intervenção: Conhecimento Científico na Pré-Escola:
da Sala de Aula ao Laboratório de Ciências.
IV Encontro de História da Educação do Centro-Oeste (EHECO). A Experiência de Paschoal Lemme
na organização do trabalho didático da educação de jovens e adultos (1934-1936).
38ª Reunião anual da ANPED. Uma Escalada Pelo Terreno da pesquisa narrativa em busca da
(re)constituição docente frente a alunos com Altas Habilidades/Superdotação.
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Possibilidades na formação acadêmica e sucesso no mundo do trabalho. Arte e Cultura em Mato
Grosso do Sul: Um percurso histórico.
Aula Magna dos discentes Da VII turma do Mestrado em Educação da Universidade Estadual De Mato
Grosso do Sul.
IV Encontro de História da Educação do Centro-Oeste.
VII Seminário do Programa institucional de bolsa de iniciação à docência/pibid/capes. Por que a escola
precisa discutir relações de gênero?
Mapeamento dos serviços ecossistêmicos na Amazônia brasileira
O homem na língua: Perspectivas Antropológicas da enunciação para o ensino da escrita.
UEMS Aberta - EXPOGEO - Exposição de práticas e material didático para o ensino da geografia.
VII Encontro de políticas e práticas de Formação de Professores.
XIX Congresso Internacional de Direitos Humanos. Direitos Humanos para Deficientes: Realmente
Funciona?
I Seminário Internacional de Infância e Educação Infantil: "Brincar e o Cotidiano das crianças". Sessão
de Comunicação Oral: "Infância, Educação e o Cotidiano das Crianças".
EHECO 2017: A História da Educação na Esfera Pública e Privada: Instituições, Impressos e Práticas.
Livro De Texto ou Livro Escolar? Considerações sobre a: Série de Leitura Graduada Pedrinho; De
Lourenço Filho.
IV Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPEX 2017
Eu tô Voltando pra Casa: Narrativas sobre a formação e desenvolvimento profissional de alunos
egressos do curso de pedagogia, iniciantes na docência.
I Seminário Integrador do Mestrado Profissional em Educação- Profeduc 2017
Expressões Faciais e Corporais em Representações Cênicas na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)
PPGEDU/UEMS: Consolidação, Qualificação e Elevação da Pós-Graduação
Alfabetização Bilíngue: Uso da Língua de Sinais na Alfabetização de Crianças Ouvintes
Educação, Alteridade e Cuidado de Si: Cosmovisão dos povos Indígenas da região pantaneira SulMato-Grossense sobre os processos próprios de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e
da Aids
Centro de documentação em Educação, Diversidade Cultural e Linguagens de Mato Grosso do Sul.
Plano de Articulação para o Desenvolvimento das Atividades de Pesquisa e Formação do Programa de
Pós- Graduação, Mestrado Profissional em Educação.
A Formação de Leitores de Escritores por meio da obra de Manoel de Barros e Abílio Leite de Barros
nas escolas públicas de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil
Laboratório de apoio à ação docente voltados à educação étnico-racial, diversidade sexual, de gênero e
educação ambiental, nas escolas públicas
Leitura e Produção de Gêneros Textuais.
Semeando Ancestralidade em escolas Quilombolas.
Vozes dos povos pantaneiros Sul-Mato-Grossenses: A imagem de si e do outro nas narrativas orais e na
obra de Manoel de Barros e Abílio Leite de Barros
Palestra sobre o suicídio nas unidades de Dourados e Coxim dentro do projeto setembro amarelo.
Consultoria profissional para pró-reitoria administrativa sobre três casos de alunos e técnicos
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Ano

Ações e Eventos
administrativos com distúrbio mental grave.
Educação para as relações étnico-raciais e a descolonização curricular: O Ensino da história e cultura
Afro-Brasileira e Indígena no estado de Mato Grosso do Sul.
Professoras Negras no Contexto da Educação Superior em Campo Grande-MS.

Dialogando com professoras negras: Experiências e Vivências de Racismos e Combate ao Racismo no
Ensino Superior.
Fonte: Gerência da UU de Campo Grande – UEMS 2018.
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3.4 Destaques

2014
✔ Moção de Congratulação para o Prof. José Carlos Rosa Pires de Souza da Assembleia
Legislativa do MS e da Câmara Municipal de Campo Grande pelo Lançamento do
livro “Qualidade de Vida e Saúde Geral dos Servidores Penitenciários de Mato Grosso
do Sul”;
✔ O Professor Nataniel dos Santos Gomes foi eleito Destaque Nacional na Área De
Linguística, premiado em abril no Simpósio de Linguística e Filologia, realizado na
UEMS. A Organização do Trabalho Didático na Perspectiva de Educadores da Escola
Nova (1930-1970) Manuais Didáticos de História do Brasil na Escola Pública
Brasileira (1889-1960): Uma Análise Centrada na Organização do Trabalho Didático;
✔ Lançamento de Obras Coletâneas ; Prof. Dr. Marcus Villa Góis, Realizou Lançamento
de dois Livros, “O Mentiroso” E “CINE Cênico: A Cena no Audiovisual, Intervisões”;
✔ Apresentação Artísticas/Culturais; Aida – O Amor Nunca Morre, Espetáculo de Teatro
Musical Dirigido Pelo Prof. Me. Fernandes Ferreira de Souza, no Elenco e Produção
Acadêmicos do Curso de Artes Cênicas e Comunidade Externa. O Espetáculo
Apresentado no Teatro Aracy Balabanian;
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✔ As aventuras do tio patinhas, de Augusto Boal, sob orientação e direção do prof. Dr.
Marcus Villa Góis, foi apresentada na EE Hércules Maymone;
Imagem 35. As aventuras do tio patinhas, de Augusto Boal.
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✔ Participação na Realização do 16º Proler, Campo Grande-MS e no 15º Encontro do
Sistema Estadual de Bibliotecas/1º Encontro Estadual do Livro, Leitura, Literaturas e
Biblioteca. Profa. Ma. Flávia Cavalcanti Gonçalves, Prof.. Dr. Marcus Villa Góis,
Prof. Me. Fernandes Ferreira De Souza E Profa. Dra.Gabriela Di Donato Salvador
Santinho E Acadêmicos do Curso nos Turnos Vespertino e Noturno;
Imagem 36. Participação na Realização do 16º Proler,e no 15º Encontro do Sistema Estadual
de Bibliotecas/1º Encontro Estadual do Livro, Leitura, Literaturas e Biblioteca.

Fonte: Gerência da Unidade de Campo Grande – UEMS 2018.

101

2015
ü Prof. Dr. Marcos Antônio de Oliveira, realizou exposição de sua série páginas
biográficas – pinturas durante o evento da Jart;
ü Lançamento do livro a ideia de uma filosofia negro-africana;
ü Lançamento do e-book ava & tutoria on-line – 5 anos do periódico diálogos
educacionais em revista da pmcg/semed. Autoria na perspectiva da educação, da
história e da linguística e das histórias de vida;
ü Lançamento do livro “da formação continuada de professores aos momentos de tensão
em sala de aula: rizoma, emergência e letramentos”, da pesquisadora do núcleo de
Pesquisa em estudos de linguagem e linguística aplicada da UEMS, Nelagley
UEMS/CG;
ü Em 2017, participação de professores e alunos dos cursos de medicina e artes cênicas
da UEMS/CG no lançamento de livro sobre homotextualidade. Duas apresentações da
peça teatral nos trilhos da mente: o drama da família e do portador da demência de
alzheimer. Participação de quatro professores e dezenove alunos dos cursos de
medicina e artes cênicas da UEMS;
ü Lançamento do livro sono e qualidade de vida na concha acústica da UEMS com show
de Zezinho do Forró; participação de 300 alunos, técnicos e docentes dos diversos
cursos noturnos da unidade. Apoio do PNAEST;
ü Lançamento do livro psicofarmacologia e equipe multidisciplinar com o patrocínio do
edital pública da FUNDECT;
ü Representação da UEMS na frente parlamentar em defesa dos direitos da pessoa idosa
na assembléia Legislativa de Mato Grosso do Sul;
ü Lançamento do livro qualidade dos médicos ortopedistas de Mato Grosso do Sul do
professor José Carlos;
ü Exposição de quadrinhos de poesias de Manoel de Barros;
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ü Shakespeare 400 anos, evento organizado pelo prof. Me. Fernandes ferreira de Souza
contou com a participação de professores dos cursos de letras, da UFMS e companhias
teatrais;
ü Sob a orientação do prof. Dr. Marcus Villa Góis, os acadêmicos apresentaram cenas
realistas, no SESC Morada dos Baís. Cenas realistas também foram apresentadas no
teatral grupo de risco – TGR;
Imagem 37. Acadêmicos da UU/CG em cenas realistas.

Fonte: Gerência da Unidade de Campo Grande – UEMS 2018.
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ü Mostra teatro no cinema – projeto cine cênico, no festival boca de cena. Parceria com
a fundação de cultura. A mostra foi coordenada pelo prof. Dr. Marcus Villa Góis;
Imagem 38. Mostra teatro no cinema – projeto cine cênico, no festival boca de cena.

Fonte: Gerência da Unidade de Campo Grande – UEMS 2018.
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ü Sarau de integração, na inauguração do espaço definitivo da UU de Campo Grande.
Ocorreram apresentações diversas orientadas pelos professores do curso de artes
cênicas; programação e convite de apresentações externas e extra cursos organizada
pelos acadêmicos;
Imagem 39. Apresentações no sarau de integração, na inauguração do espaço definitivo da
UU de Campo Grande.

Fonte: Gerência da UU de Campo Grande – UEMS 2018.
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ü O zoológico de vidro, peça com texto de Tennessee Willia MS, dirigida pelo prof. Dr.
Marcus Villa Góis, foi apresentada no teatro Aracy Balabanian do centro cultural José
Octávio Guizzo. O espetáculo também foi apresentado ao final da jornada de artes
cênicas – Jart ato IV – o artista docente. O espetáculo realizou sua última apresentação
no teatro Glauce Rocha durante a semana mais cultura da UFMS.

Fonte: Gerência da UU de Campo Grande – UEMS 2018.
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ü Grease: o musical, espetáculo de teatro musical, dirigido pelo prof. Me. Fernandes
Ferreira de Souza.
Imagem 41. Grease: o musical.

Fonte: Gerência da UU de Campo Grande – UEMS 2018.
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✔ Visita técnica a Salvador-BA no Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia –
FIAC. Os acadêmicos assistiram espetáculos da programação do festival, participaram
de Oficinas, foram recebidos por grupos de teatro, visitaram lugares turísticos e
históricos.
Imagem 42. Visita técnica a Salvador-BA no Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia
– FIAC.

Fonte: Gerência da UU de Campo Grande – UEMS 2018.
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✔ Em 2016, entrevista com o cônsul do Paraguai em Mato Grosso do Sul, Angel Adrian
Gill Lesme.
Imagem 43. Entrevista com o cônsul do Paraguai em Mato Grosso do Sul, Angel Adrian Gill
Lesme, 2016.

Fonte: Gerência da UU de Campo Grande – UEMS 2018.
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✔ Jornada de artes da UEMS – Jart ato IV: o artista docente, sob a coordenação da profa.
Dra. Gabriela Di Donato Salvador Santinho. Evento bienal realizado pelo curso de
artes cênicas e dança que tem como objetivo promover a discussão e reflexão acerca
da pesquisa em arte, tanto no que tange ao fazer artístico quanto à arte na educação. O
evento contou com oficinas, palestras, mesas de discussão, comunicações orais e
apresentações de trabalhos das mais variadas linguagens artísticas.
Imagem 44. Jornada de artes da UEMS – Jart ato IV.

Fonte: Gerência da UU de Campo Grande – UEMS 2018.
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✔

Espetáculos “A Ver Estrelas e Tia Eva” foram apresentados na UEMS e na semana
mais cultura da UFMS, no festival de teatro da UEMS, curso de artes cênicas. Os
trabalhos culminam o término da disciplina técnicas de interpretação teatral.

Imagem 45. Curso de artes cênicas em apresentação.

Fonte: Gerência da UU de Campo Grande – UEMS 2018.
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✔ O zoológico de vidro, peça com texto de Tennessee Willia MS, dirigida pelo prof. Dr.
Marcus Villa Góis, foi apresentada, no teatro Aracy Balabanian do centro cultural José
Octávio Guizzo.
Imagem 46. Peça: O zoológico de vidro apresentada no teatro Aracy Balabanian.

Fonte: Gerência da UU de Campo Grande – UEMS 2018.
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4. Unidade Universitária de Cassilândia

4.1 Dados Socioeconômicos e Socioambientais da Região7

Com uma população residente de 20.966 pessoas, segundo dados do IBGE de 2015,
o município de Cassilândia localiza-se na Região do Bolsão. Esta é uma região que se
desenvolveu dentro de características agropastoris com forte predomínio de pecuária,
porém nos últimos anos está se esforçando para diversificar sua economia com a
expansão de polos industriais, onde se destacam os municípios de Três Lagoas e
Aparecida do Taboado. Neste sentido, alguns setores têm adquirido características
promissoras, entre eles o da indústria oleiro-cerâmica, de derivados de leite, o têxtil, o de
confecções, frigorífico e o da indústria de produtos e subprodutos oriundos da silvicultura
com destaque para papel e celulose, e os da indústria sucroalcooleira.
A Região do Bolsão tem características muito próprias devido a sua estreita
ligação e proximidade com os estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Mesmo
após sua interligação rodoviária pela BR-262 com as demais regiões de Mato Grosso
do Sul, ainda permaneceu com forte relação socioeconômica com estes estados, sendo
fornecedora de produtos básicos e, ao mesmo tempo, importadora de máquinas,
equipamentos,

peças,

remédios, produtos veterinários,

adubos,

herbicidas

e outros

produtos industrializados de que necessita.
O crescimento da agricultura nesta região tende a se transformar em um fator de
atração de investimentos no setor industrial. O Chapadão dos Gaúchos, como passou a ser
conhecida, produz uma média de 100.000 toneladas de soja por ano e se constitui num dos
grandes celeiros do Estado de Mato Grosso do Sul.
Quanto à pecuária, a proximidade com outros centros produtores e de
comercialização tradicionais do Brasil (Minas Gerais, Goiás e São Paulo), favorece o
aperfeiçoamento

tecnológico

e

genético

dos rebanhos

existentes

nas

inúmeras

propriedades destinadas à atividade, onde o município de Três Lagoas tem o maior
rebanho bovino regional, estimado em 617 mil cabeças em 2013.
7

Texto na íntegra. Fonte: Documento de Recredenciamento dos Cursos 2017 – UEMS/PROE.
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O topônimo do município de Cassilândia é uma homenagem a Joaquim Balduíno de
Souza, oriundo de Patrocínio/MG e conhecido pela alcunha de Cassinha, um dos fundadores
e doador da área que constituiu o rocio da cidade.

4.2 Informações sobre a Unidade
A UU de Cassilândia está situada na Rodovia Joaquim Tenório Sobrinho (MS 306) km 6,4.

4.2.1 Infraestrutura:8

A Unidade Universitária de Cassilândia conta com blocos de alvenaria em único
pavimento, com cobertura de telhas de fibrocimento, onduladas 49, sobre madeiramento e
estrutura de concreto armado. As edificações são divididas em 13 blocos, a saber:
•

Bloco 1: salas da administração: gerência, secretaria acadêmica, secretaria geral,
coordenadorias de cursos;

•

loco 2: laboratório de informática com 25 equipamentos disponíveis e lousa digital,
laboratório de línguas e sala de multimeios com espaço para 60 alunos com vídeo,
televisor, DVD, projetor de multimídia; quadro branco e tela para projeção.

•

Bloco 3: sala de multimeios, almoxarifado, laboratório do livro didático para estudos
da prática docente do professor que ensina matemática;

•

Bloco 4: cinco salas de aula equipadas com aparelhos de ar condicionado, sendo uma
com rampa para acesso à cadeirantes;

•

Bloco 5: sanitários e vestiários adaptados para acesso à cadeirantes, sala de estudos
disponível para desenvolvimento de projetos de Matemática, equipada com ar
condicionado;

•

Bloco 6: sala de aula equipada com ar condicionado, projetor multimídia e lousa
branca; uma sala de professores equipada com mesas, armários, cadeiras e
computadores conectados a internet;

8

Texto na íntegra. Fonte: Documento de Recredenciamento dos Cursos 2017 – UEMS/PROE.
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•

Bloco 7: um Laboratório de Ensino de Matemática; três salas de professores equipadas
com mesas, armários, cadeiras, sofá e computadores conectados à internet;

•

Bloco 8: uma edificação (residência) destinada à hotel de trânsito, com dois
dormitórios, um banheiro, uma suíte, sala, cozinha, área de serviço, dispensa e
varanda;

•

Bloco 9: uma edificação (residência com cinco cômodos, um banheiro social, varanda
e área de serviço) em que funciona a secretaria do mestrado em Agronomia;

•

Bloco 10: três salas de aula equipadas com ar condicionado, lousa, projetor
multimídia;

•

Bloco 11: Sanitários (masculino e feminino);

•

Bloco 12: laboratórios de Agronomia;

•

Bloco 13: biblioteca. Sanitários feminino e masculino adaptados à cadeirantes.
Itens disponíveis para os alunos na biblioteca: 7 mesas de estudo pequenas, 1 mesa

central grande, 10 cadeiras, 1 armário com 20 compartimentos para os alunos guardarem
material e bolsas, 1 sala interna disponível para estudos com ar-condicionado, computadores
conectados à internet, rede de wi-fi, 1 cabo de internet para conexão com notebook.
Itens disponíveis para os funcionários da biblioteca: 2 mesas com gavetas, 1
computador

conectado

à

internet,

2

mesas

pequenas,

1

armário/arquivo

para

fichas/CIs/documentos, 1 armário para estoque de objetos materiais, 5 porta-fichas, 1 mesa
grande.
O laboratório de informática do bloco 2, conta com tela de projeção, cadeiras, 25
computadores Pentium G860 3.0 ghz, monitor de LED 18,5 polegadas, 4 gb de memória placa
mãe Asus p8875-v disponíveis para os alunos.
O laboratório de Ensino de Matemática do bloco 7, possui 07 banquetas construídas
em madeira maciça medindo 80 cm x 30 cm; 1 bancada de fórmica medindo 3 m de
comprimento, 0,80 m de largura e 1 m de altura; 8 carteiras universitárias, 4 cadeiras
giratórias, 1 mesa para computador, 1 computador Desktop, 2 armários em mdf 1,55 m de
altura, 0,84 m de largura, 0,47 de espessura, 1 estante de aço 1 m de altura, 0,92 m de largura,
0,30 m de espessura, 1 estante de aço 1,70 m altura, 0,75 m de largura, 0,32 m de espessura, 1
prateleira.
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Dentro dos armários há vários materiais pedagógicos, como por exemplo: 15 jogos de
tangrans, 6 torres de Hanói, 5 cubos mágicos, 2 passa discos matemático, 6 esquadros, 5
réguas de 1 m, 4 compassos, 4 transferidores, 3 jogos de xadrez, 2 jogos da velha 3D, 2 jogos
da velha multiplicação, 2 jogos da velha radiciação, 2 jogos da velha divisão, 1 tabuleiro de
Galton, 1 plano cartesiano de madeira, 3 ábacos, 3 sorobans, 1 jogo sobe e desce, 3 geoplanos,
2 caixas de sólidos geométricos, 2 caixas de material dourado, 2 materiais que representam o
teorema de Pitágoras, 2 geoespaços, 1 ciclo trigonométrico, 3 caixas de material cuisenaire, 3
jogos de material dourado, 1 looping.
O laboratório do livro didático no bloco 3, conta com mesa para computador,
computador Desktop, armário de aço, carteiras universitárias, livros didáticos de matemática
do 6º ano, 7º ano, 8º ano, e do 9º ano, livros de matemática do 1º ano, do 2º e do 3º ano do
Ensino Médio.
A sala de multimeios do bloco 3 pode ser utilizada como auditório pra eventos de até
150 pessoas. No auditório, há um palco e estes equipamentos: com vídeo, televisor, DVD,
projetor de multimídia; quadro branco, púlpito.
As coordenadorias dos cursos de Letras e de Matemática compartilham uma sala com
a secretaria acadêmica. Nessa sala, há 3 computadores conectados à internet, mesas com
cadeiras, armários, ar-condicionado e impressora de uso geral das coordenadorias e da
secretaria acadêmica.
Veículos: a Unidade Universitária possui 4 veículos de apoio, sendo dois utilitários;
um de passeio e uma van equipada com 14 lugares que é de uso exclusivo dos alunos para
participação em eventos externos.
Em relação à Acessibilidade, a Unidade Universitária de Cassilândia possui uma
rampa de acesso central interligando as salas de aula, laboratórios e pavilhão administrativo.
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4.2.2 Cursos disponibilizado:

A Unidade oferece os cursos de Licenciatura em Letras – Habilitação
Português/Inglês; Licenciatura em Matemática; Bacharelado em Agronomia e Mestrado em
Agronomia.

4.2.3 Parcerias / Outros:
➢ Prefeitura Municipal de Cassilândia;
➢ Alcir Leonel da Silva;
➢ Carlos René Maia.
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4.3 Principais Ações e Eventos que ocorreram entre os anos de 2013 a 2017

No quadro 11 é possível verificar as principais ações e eventos que ocorreram na
Unidade, durante o quinquênio 2013-2017.
Quadro 11. Principais atividades que ocorreram na UU de Cassilândia entre os anos de 2013 a
2017.
Ano

Ações e Eventos
Programa de Integração ao Calouro – PROINCA

2013

SIEL IV Letras, Cultura e Sociedade
VI SEPMAT – Simpósio de Ensino e Pesquisa em Matemática
VIII Semana Agronômica & I Semana da Pesquisa e Pós-Graduação
Programa de Integração ao Calouro – PROINCA

2014

SIEL V Letras, Cultura e Sociedade
VII SEPMAT - Simpósio de Ensino e Pesquisa em Matemática
IX Semana Agronômica & II Semana da Pesquisa e Pós-Graduação
Programa de Integração ao Calouro – PROINCA
VI SIEL - Simpósio de Estudos em Letras – Letras, Cultura e Sociedade

2015

VIII SEPMAT - Simpósio de Ensino e Pesquisa em Matemática e VI Semana da Matemática
I Apresentação de resultados de pesquisas na área de linguística aplicada, linguística e literatura
X Semana Agronômica & III Semana da Pesquisa e Pós-Graduação
Programa de Integração ao Calouro – PROINCA
VII SIEL - Simpósio de Estudos em Letras – Linguagens, Culturas e Multiletramentos

2016

IX SEPMAT - Simpósio de Ensino e Pesquisa em Matemática e VII Semana da Matemática
XI Semana Agronômica & IV Semana da Pesquisa e Pós-Graduação
II Apresentação de resultados de pesquisas na área de linguística aplicada, linguística e literatura
Help, English for all in different contexts
Programa de Integração ao Calouro – PROINCA
VIII SIEL - Simpósio de Estudos em Letras
X Sepmat e VIII Semana da matemática UU Cassilândia

2017

XII Semana Agronômica & V Semana da Pesquisa e Pós-Graduação
Curso: Disciplina de empreendedorismo no ensino superior
1º Dia de Campo - “O Futuro é Aqui

III Apresentação de resultados de pesquisas na área de língua portuguesa, língua inglesa e literatura
Fonte: Gerência da UU de Cassilândia - UEMS 2018.
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A seguir, é possível verificar as principais ações e eventos os quais alunos e
professores participaram durante o quinquênio 2013-2017 em atividades externas;
Quadro 12. Principais atividades externas da UU de Cassilândia entre os anos de 2013 a 2017.
Ano

Ações e Eventos
IV EPEX – Encontro de Pesquisa, Ensino e Pesquisa e Extensão

2013

Dourados/MS

XI ENEM – Encontro Nacional de Educação Matemática

Curitiba/PR

Third Iberoamerican Workshop on Orhogonal Polynominals and Applications

São José do
Rio Preto/SP

The 8th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications

Melbourne/
Austrália

III ENCOSMAT - Encontro Sul-mato-grossense de Matemática

Três Lagoas/MS

I Workshop do Projeto Temático Monitoramento e controle de sistemas dinâmicos
sujeitos a falhas

São Carlos/SP

I Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPEX

Dourados/MS

I Congresso Brasileiro de Jovens Pesquisadores em Matemática Pura e Aplicada

São Paulo/SP

Workshop em Funções Especiais e Aplicações
2014 XVIII Escola de Geometria Diferencial
V Latin American Conference on Lie Groups & Geometry
III Escola e Workshop de Teoria de Lie

São José do Rio
Preto/SP
Brasília/DF
Petrolina/PE
Uberlândia/MG

IV ENCOSMAT - Encontro Sul-mato-grossense de Matemática

Corumbá/MS

III Jornada de Educação Matemática

Paranaíba/MS

1st Biennial Conference of the Americas Chapter of the International
II Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPEX
2015

Local

Workshop em Funções Especiais e Polinômios Ortogonais e Polinômios
IV School and Workshop on Lie Theory
III Simpósio de Geometria da UFPR

Michigan/
Ann Arbor
Dourados/MS
São José do Rio
Preto/SP
Campinas/SP
Curitiba/PR

Palestras nas escolas estaduais sobre a valorização do profissional formado em
Matemática

Cassilândia/MS

Mostra de materiais do laboratório de ensino de Matemática nas escolas públicas
de Cassilândia e região

Cassilândia/MS

Palestra nas escolas públicas de Cassilândia e região com o título: Conheça a
2016 UEMS e suas Ações

Cassilândia/MS

III Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão

Dourados/MS

XXXVI Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional

Gramado/RS

XI ENEM – Encontro Nacional de Educação Matemática

São Paulo/SP
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Ano

Ações e Eventos

2016 II Workshop do Projeto Temático Monitoramento e controle de sistemas dinâmicos
sujeitos a falhas
XV SINCOBIOL – Simpósio de Controle Biológico

Local
São Carlos/SP
Ribeirão Preto-SP

XLVI Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola (CONBEA) A importância da
Engenharia Agrícola para a segurança alimentar

Maceió – AL

Palestra : Dinheiro NÃO é Limitante para Quem quer Estudar: Programas de Apoio
ao Estudante na Escola Estadual Rui Barbosa

Cassilândia/MS

Palestra: Motivação para Estudos com a Química – Projeto Amigão

Cassilândia/MS

Palestra: Água: Contaminantes Emergentes na Escola Estadual Hermelina Barbosa
Leal

Cassilândia/MS

Projeto Recicla UEMS – REEE: Lixo Eletro Eletrônico: Riscos e Destinos de
Resíduos de Equipamentos Eletro Eletrônicos na Escola Estadual Hermelina
Barbosa Leal

Cassilândia/MS

Palestra com o tema: Universidade e possibilidades na Escola Estadual Rui
Barbosa

Cassilândia/MS

IV Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPEX

Cassilândia/MS

VIII Seminário de Extensão Universitária da Região Centro-Oeste (SEREX)

Dourados/MS

Oficina realizada na Semana da Matemática da UFMS Paranaíba

Paranaíba/MS

ESEM 2017 – Encontro Sul-Matogrossense de Educação Matemática.
Palestra em coautoria com Marco Aparecido Queiroz Duarte A Universidade e suas
Possibilidades Escolas estaduais Hermelina Barbosa Leal, São José (Cassilândia) e
no Colégio Estadual.
2017 Apresentação de materiais didáticos do Laboratório de ensino de matemática da
Unidade de Cassilândia.
Apresentação de materiais didáticos do Laboratório de ensino de matemática da
Unidade de Cassilândia nas Escolas Estaduais Hermelina Barbosa Leal, São José,
Rui Barbosa
VI Fórum Nacional de Licenciaturas em Matemática, organizado pelo GT 07 –
Formação de Professores que Ensinam Matemática da Sociedade Brasileira de
Educação Matemática – SBEM -UFMS
XI Seminário Sul-Mato-Grossense de Pesquisas em Educação Matemática
(SESEMAT) - UFMS

Ponta Porã/MS
Itajá -GO

Itarumã – GO.
Cassilândia/MS

Dourados/MS
Dourados/MS

Visita técnica ao Programa de Pós-graduação em Ensino, Filosofia e História das
Ciências UFBA/UEFS.

Salvador-BA

III Congresso Nacional e II Congresso Internacional de Literatura e Gênero UNESP

São José do Rio
Preto/SP

VI SELL – Simpósio Internacional de Estudos Linguísticos e Literários.
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)

Uberaba/MG

III Fórum das Licenciaturas em Matemática de Mato Grosso do Sul: “Diretrizes
curriculares para a formação inicial dos professores que ensinam matemática”

Campo
Grande/MS

VI Fórum Nacional de Licenciaturas em Matemática, organizado pelo GT 07 –
Formação de Professores que Ensinam Matemática da Sociedade Brasileira de
Educação Matemática – SBEM

Campo
Grande/MS
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Ano

Ações e Eventos

Local

XI Seminário Sul-Mato-Grossense de Pesquisas em Educação Matemática
(SESEMAT)

Campo
Grande/MS

Visita técnica ao Programa de Pós-graduação em Ensino, Filosofia e História das
Ciências UFBA/UEFS

Salvador/BA

2017 Projeto de aulas gratuitas na “Casa da Criança” e no projeto social da comunidade
cassilandense “Projeto Amigão”.

Cassilândia/MS

Visita Técnica a São Paulo (museus, teatros, bibliotecas, memoriais, etc.)

São Paulo/SP

V Escola e Workshop de Teoria de Lie

Presidente
Prudente/SP

Fonte: Gerência da UU de Cassilândia - UEMS 2018.

Na imagem 47 abaixo, registro da Palestra: Dinheiro NÃO é Limitante para Quem
quer Estudar: Programas de Apoio ao Estudante (2017).
Imagem 47. Palestra: Dinheiro NÃO é Limitante para Quem quer Estudar.

.
Fonte: Gerência da UU de Cassilândia - UEMS 2018.
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4.4 Destaques

✔ Em 2013 foi realizado II Jornada de Educação Matemática-MS, organizado pela
Sociedade Brasileira de Educação Matemática - SBEM, Regional MS. Esse encontro
contribuiu para integrar o curso na ações da SBEM. Proporcionou palestras e oficinas
voltadas

para

a

formação

de

professores

que

ensinam

Matemática.

✔ Em 2013, apoio à publicação de livro na temática étnico-racial ( Edital PROEXTUFPE 13/2013), resultante de produções acadêmicas relacionadas ao processo de
formação de pessoas (ensino) e de geração de conhecimento (pesquisa e/ou extensão).
✔ Por meio do edital acima mencionado, em 2014, houve publicação do livro:
“Características matemáticas presentes em duas comunidades quilombolas”. Autores:
Irene Coelho de Araújo e Eder Pereira Neves.
Imagem 48. livro: “Características matemáticas presentes em duas comunidades quilombolas”

Fonte: UU de Cassilândia – UEMS 2018.
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✔ O Centro de Desenvolvimento Sustentável do Bolsão Sul Mato-grossense (CEDESU)
da UU de Cassilândia, promove o desenvolvimento e a integração de atividades dentro
do Ensino, Pesquisa e Extensão no âmbito da sustentabilidade da região do Bolsão
Sul-Mato-Grossense, englobando vários municípios da Costa Leste do Estado de Mato
Grosso do Sul. A Estrutura conta com;
•

Melhoramento e Produção Vegetal;

•

Laboratório de Microscopia;

•

Laboratório de Ensino de Matemática;

•

Laboratório de Ensino e Aprendizagem em Letras;

•

Laboratório de Entomologia;

•

Laboratório de Fruticultura e Heveicultura;

•

Laboratório de Química e Remediação Ambiental;

•

Laboratório de Solos;

•

Laboratório de Zootecnia;

•

Laboratório de Fitossanidade;

•

Laboratório de Apicultura - Análise Físico-Química;

•

Laboratório de Análises de Sementes e Fisiologia Vegetal;

•

Laboratório de Ambiência Vegetal;

•

Fazenda experimental com área de 70 hectares.

•

Laboratório de Ensino de Matemática.
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✔ Revista de Agricultura Neotropical - (ISSN 2358-6303).
A revista é um periódico científico publicado pela UEMS e o Centro de
Desenvolvimento Sustentável do Bolsão Sul-Mato-grossense (CEDESU), da UU de
Cassilândia;
Imagem 49. Revista de Agricultura Neotropical.

Fonte: UU de Cassilândia – UEMS 2018.

✔ A participação do Rotaract (Rotary International) de Cassilândia no Proinca foi
relevante para motivar os calouros e demais alunos a se envolverem em uma proposta
de educação humanitária. Houve a brilhante participação do grupo musical “Casa da
Cultura e Confraria do Choro”, coordenado por José Alexandre de Souza Franco e
banda, além da gincana entre os Cursos da Unidade que promoveu doações de
alimentos não perecíveis para a “Casa da Criança” da cidade;
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✔ Lançamento de livro no 65º Seminário do Gel: “Língua inglesa na Escola Pública:
uma prática de comunicação” na Unesp de Assis, São José do Rio Preto, Viçosa,
UEMS de Paranaíba e grande lançamento na UEMS, na UU de Cassilândia; Editora
Boreal em co-autoria com a Editora UEMS. Profa. Telma Souza Garcia Grande e
Douglas Altamiro. Divulgação na Aila, Rio de Janeiro;

Imagem 50. Livro: “Língua inglesa na Escola Pública: uma prática de comunicação.

Fonte: UU de Cassilândia – UEMS 2018.
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UNIDADE UNIVERSITÁRIA
DE
COXIM

Fonte: UU de Coxim – UEMS 2018.
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5. Unidade Universitária de Coxim
5.1 Dados Socioeconômicos e Socioambientais da Região9

O município de Coxim está localizado na Região Norte, que ocupa uma extensão
territorial de 47.638,31 km², e é constituída por dez municípios.

Em

conjunto,

seus

municípios somam uma população estimada em 146.259 habitantes, conforme dados
de 2013, resultando em uma densidade demográfica de 3,07 hab/km², já pelos dados
do Censo Demográfico de 2010 indica uma taxa de urbanização da sua população da ordem
de 84,05%.
Quanto à posição geográfica, está localizada no limite entre as bacias do Rio
Paraguai e Rio Paraná, porém a maior parte de sua área territorial é banhada pelos afluentes
da bacia do Rio Paraná.
A pecuária é expressiva na Região onde o manejo de bovinos tem grande peso
econômico, com rebanho de 3,0 milhões de cabeças em 2013. A Região detém 14,5% do
rebanho estadual. Os maiores rebanhos municipais estão concentrados nos municípios de
Camapuã, Coxim e Rio Verde de Mato Grosso. A suinocultura de corte se mostra promissora,
atraída pela indústria de abate instalada no município de São Gabriel do Oeste. Em 2013 a
Região detinha um rebanho estático estimado em 237.554 suínos. O registro de abate
aponta para mais de 530 mil animais abatidos em São Gabriel do Oeste.
Os principais polos de criação suína na Região são os municípios de Costa Rica
e São Gabriel do Oeste, sendo que este último possui também na avicultura de corte
destacada importância econômica.
A atividade industrial está concentrada em poucos municípios, entre eles podemos
destacar Sonora, onde aparece o setor sucroalcooleiro e Rio Verde de Mato Grosso, com
indústrias frigoríficas, de laticínio, de cerâmica e a de ração animal. Em Costa Rica observase a presença da indústria geradora de energia elétrica e do setor sucroalcooleiro.
A principal rodovia que corta a Região Norte é a BR-163, que adentra o
Estado pelo município de Sonora, na divisa com o Estado de Mato Grosso, percorrendo
uma extensão de aproximadamente 270 km dentro da Região, cruzando os municípios de
9

Texto na íntegra. Fonte: Documento de Recredenciamento dos Cursos 2017 – UEMS/PROE.
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Sonora, Pedro Gomes, Coxim, Rio Verde de Mato Grosso e São Gabriel do Oeste. Esta
rodovia faz a ligação da Região Norte com o resto do Estado.
Também a MS-436 que é uma importante via de interligação (unindo o município de
Bandeirantes, na Região de Campo Grande a Costa Rica) que corta a parte sul da
Região Norte e ainda a MS-217/359 considerada estratégica para a Região, interliga o
município de Coxim ao Alto Taquari no Estado de Mato Grosso.
A rede ferroviária Ferronorte entra em Mato Grosso do Sul pelo município de
Aparecida do Taboado, na divisa com São Paulo, atravessa a Região cortando os
municípios de

Costa Rica e

Alcinópolis, beneficiando-a em uma extensão de

aproximadamente 140 km.

5.2 Informações sobre a Unidade
A UU de Coxim está situada na Rua General Mendes de Moraes, 370 - Jardim
Aeroporto.
5.2.1 Infraestrutura:10
A Unidade Universitária de Coxim conta com um bloco da administração, um bloco
da biblioteca, um anfiteatro, dois blocos de salas de aulas, um bloco de laboratórios, 02 casas
de vegetação, 01 jardim polivalente, 01 orquidário e 02 estacionamentos.
Bloco da Administração, composto por: 01 sala da secretaria acadêmica: com 04
armários, 03 armários para arquivo, 03 mesas com cadeira, 03 computadores, 07 projetores de
multimídia, 01 notebook, 01 máquina copiadora e 02 telefones, sendo um fax. Ainda, 03 salas
de professores; com mesa, cadeira, armário para os professores, 4 a 5 professores por sala; 01
sala de reunião com uma mesa oval com 10 cadeiras; 01 sala da gerência da Unidade: com 01
mesa, 01 cadeira, 01 computador, uma caixa de som pequena com 2 microfones; 04 armários
e 01 mesa oval com 05 cadeiras; 01 sala da coordenação com 02 mesas, 02 cadeiras, 05
armários e 02 computadores e duas caixas de som pequenas; 01 sala de apoio para
atendimento aos acadêmicos com 03 mesas, 05 cadeiras e 01 armário de aço; 01 sala de
10 Texto na íntegra. Fonte: Documento de Recredenciamento dos Cursos 2017 – UEMS/PROE.
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depósito de materiais de expedientes da administração; 01 copa (cozinha): com geladeira,
fogão e 01 bebedouro coletivo; e 03 banheiros coletivos para administração, sendo: 01
masculino, 01 feminino e 01 para portadores de necessidades especiais.
Bloco da Biblioteca, composto por: 01 sala com espaço de 170 m², para a biblioteca,
climatizada por meio de 06 aparelhos de ares-condicionados; 01 sala de apoio da biblioteca;
01 sala para reprografia; 01 sala de multimídia; 01 espaço, dentro da biblioteca, onde se
encontra a “Sala Verde”, para atividades de Educação Ambiental.
A biblioteca contém: 10 estantes com aproximadamente 3.955 livros, 04 mesas de
estudo com cadeiras e 07 armários, e ainda, 01 espaço para pesquisa na internet com 10
mesas, tipo baia, e respectivas cadeiras; 07 computadores para os acadêmicos; 01 computador
para as atividades de trabalho da biblioteca.
A Unidade conta com 01 anfiteatro, climatizado, contendo 363 poltronas, 02 salas de
camarim com banheiro, 01 mesa e cadeira para cada camarim, 01 sala de apoio para guardar
materiais e equipamentos do anfiteatro, 01 sala pequena para sonoplastia da equipe de som,
01 hall, 02 mesas com cadeiras para recepção ao público e 01 bebedouro coletivo.
As instalações da Unidade Universitária são constituídas por 2 blocos de salas de
aulas, havendo 04 salas de aulas cada; 04 delas com 50m² cada e 4 com 64m2 cada. As salas
possuem telas de projeção e 330 carteiras universitárias. Os cursos de bacharelado em Gestão
Ambiental e licenciatura em Ciências Biológicas utilizam 6 salas de aula no período matutino
e 02 no noturno, sendo equipadas com aparelhos de ar-condicionado e cortinas em 04 das 08
salas. Possuem também, 08 mesas e cadeiras para professores.
No Bloco de Laboratórios foram construídos 02 Laboratórios de Ensino - 01 de
Biologia e 01 de Química e Física, cada qual com capacidade para atender 25 alunos; 01
Laboratório de Pesquisa; 01 Laboratório de Informática; 01 sala de depósito de reagentes,
materiais de consumo e equipamentos de pesquisa e 01 sala de Coleção Didática de Zoologia.
Os Laboratórios de Ensino e Pesquisa possuem bancadas de granito com gás encanado e
armários sob as bancadas laterais para se guardar materiais de consumo e reagentes.
Os equipamentos permanentes e os mobiliários de cada laboratório são descritos nos
Quadros 13,14,15 e 16.
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Quadro 13. Materiais permanentes e mobiliário do Laboratório de Biologia – UU de Coxim.
Materiais permanentes e mobiliário

Qtd

Agitador de tubo, tipo oscilante

1

Agitador magnético sem aquecimento

2

Aparelhos de ar-condicionado

2

Armário de ferro com 2 portas

2

Armários sob bancada

7

Balança digital com precisão de 0,001g, carga mínima de 0,025g e carga máxima de 200 g

1

Bancadas de alvenaria, lateriais e centrais

4

Banqueta com 80 cm de altura

25

Barrilete permution para armazenar água destilada/deionizada

1

Capela simples para exaustão de gases - Permution de 1800

1

Cuba com torneira para lavar materiais

3

Destilador de proteínas

1

Deionizador com dois barriletes

1

Estante de Ferro

1

GPS

2

Lousa

1

Manta aquecedora capacidade 1000ML

1

Mesa e cadeira para professor

1

Microdigestor com 06 aquecedores individuais

1

Microscópio biológico c/cabeça binocular objetiva. acromat. de 4x10

11

Microscópio esterioscopio binocular - (LUPA)

6

pH-Metro digital, microprocessado com ponto de calibração de 6 grupos

1

Prateleira de MDF para armazenamento de materiais didáticos e de pesquisa

1

Total:
Fonte: PROE,2018.

77
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Quadro 14. Materiais permanentes e mobiliário do Laboratório de Química e Física – UU de
Coxim.
Materiais permanentes e mobiliário

Qtd

Aparelhos de ar-condicionado

2

Armários de ferro de 2 portas

1

Armários sob bancada

8

Autoclave vertical

1

Bancadas de alvenaria, lateriais e centrais

4

Banqueta com 80 cm de altura

25

Chuveiro de segurança

1

Cuba com torneira para lavar materiais

3

Destilador tipo Pielsen com barrilete

1

Estereomicroscópios

25

Jarra de anaerobiose com indicador, gerador de gás

2

Lousa

1

Microscópios ópticos

20

Total:
Fonte: PROE,2018.
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Quadro 15. Materiais permanentes e mobiliário do Laboratório de Pesquisa – UU de Coxim.
Materiais permanentes e mobiliário

Qtd

Arquivo 4 gavetas

2

Banho maria

1

Banqueta com 80 cm de altura

19

Bomba de vácuo

1

Cadeira giratória

1

Câmara de germinação

2

Centrífuga pequena

1

Cuba com torneira para lavar materiais

2

Dessecador

1

Estereomicroscópio binocular

2

Estereomicroscópio trinocular

1

Estufa bacteriológica

1

Estufa de esterilização

1

Fotomicroscópio

1

Geladeiras com freezer

2

Micrótomo

1

Mufla

1

Total:
Fonte: PROE,2018.

40

132

Quadro 16. Materiais permanentes e mobiliário do Laboratório de Informática – UU de
Coxim.
Materiais permanentes e mobiliário

Qtd

Aparelhos de ar-condicionado

2

Bancadas de alvenaria, centrais

2

Cadeira giratória

17

Computador

16

Impressora

1

Mesa

1

Total:
Fonte: PROE,2018.
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Além dos materiais permanentes, a Unidade de Coxim conta com uma ampla
quantidade de reagentes e materiais de consumo de laboratório.
A sala de Depósito foi construída com uma estante de alvenaria para guardar os
reagentes e possui 09 estantes de ferro onde são armazenados materiais de consumo,
equipamentos de pesquisa e material vegetal seco para as aulas de botânica.
A sala da Coleção Didática de Zoologia conta com 12 estantes de ferro e materiais
zoológicos organizados por classes, sendo que grande parte dos animais encontram-se
preservados em via úmida. O motor de popa 25 hp e o tanque de combustível do barco da
unidade encontram-se guardados nesta sala.
No corredor do bloco de Laboratórios encontra-se exposto uma pequena coleção de
animais taxidermizados, elaborado em parceria com a Polícia Militar Ambiental, e uma Estufa
de secagem e esterilização.
A Unidade também possui um barco de alumínio de 6 metros, uma carreta para barco
e uma caminhonete cabine dupla para uso em pesquisa.
As Casas de Vegetação instaladas na Unidade Universitária de Coxim são estruturas
de cerca de 40 m2 cada, construída em concreto e madeira, ladeada e coberta com sombrite
preta 50%. Este material reduz a incidência luminosa no interior da construção, permitindo a
realização de experimentos de cunho estrutural ou fisiológico sobre germinação e
desenvolvimento inicial de plântulas e plantas jovens de espécies nativas. Atualmente, realizase estudos sobre a morfologia e fisiologia de plantas.
O Jardim Polivalente foi criado em uma área de cerca de 225 m2, adjacente às Casas
de Vegetação, sendo cultivadas plantas ornamentais e hortaliças, utilizadas para as aulas
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práticas e projetos dos cursos. Além delas, diversas espécies de árvores foram plantadas em
áreas verdes da unidade e há um orquidário com cerca de 40 exemplares de variadas espécies.
A Unidade de Coxim conta com um estacionamento interno de 910 m², onde há 33
vagas para carros e cerca de 20 vagas para motos e 01 estacionamento externo, com 310 m 2,
onde há 18 vagas para carros. Em ambos os locais há uma vaga para portadores de
necessidades especiais.
Além dos espaços descritos, há entre as salas de aulas e o anfiteatro 01 sala para o
centro acadêmico (com 01 mesa, 03 cadeiras e 01 armário); 01 sala de depósito de materiais
de limpeza; 01 cantina com depósito; 01 sala de almoxarifado e 01 bebedouro de água
coletivo.
Entre o bloco administrativo e o bloco de laboratórios há 02 banheiros coletivos,
masculino e feminino, com acessibilidade aos portadores de necessidades especiais.
Em relação à acessibilidade, a Unidade Universitária de Coxim conta com uma
ampla rampa que interliga as entradas e todos os blocos da Unidade.

5.2.2 Cursos Disponibilizados:

A UU oferece 04 (quatro) cursos: Ciências Biológicas, Computação – PARFOR,
Gestão Ambiental, Matemática – PARFOR.

5.2.3 Parcerias / Outros:

➢ Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR);
➢ Secretaria Municipal de Educação de Coxim;
➢ Prefeitura Municipal de Coxim;
➢ Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR);
➢ Participação no Conselho Gestor da APA Sete Quedas de Rio Verde de Rio Verde de
Mato Grosso, MS;
➢ Parceria e Participação no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de
Coxim, MS.
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5.3 Principais Ações e Eventos que ocorreram entre os anos de 2013 a 2017
No quadro 17 é possível verificar as principais ações e eventos que ocorreram na
Unidade, durante o quinquênio 2013-2017.
Quadro 17. Principais atividades realizadas na UU de Ivinhema entre os anos de 2013 a 2017.
Ano

Ações e Eventos
Programa de Integração ao Calouro – PROINCA
Minicurso “Horticultura”, ministrado por instrutor do SENAR
Visita da Escola Estadual Cleuza Teodoro, Pedro Gomes, MS

2013

Passagem da Bandeira do Divino
II Conferência Intermunicipal de Educação
Conferência Nacional das Cidades - Fase Municipal
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), organizado pela UEMS/COXIM
Curso de Produção de Orquídeas ministrado por instrutor do SENAR
Passagem da Bandeira do Divino
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), organizado pela UEMS/COXIM

2014

Palestra: “Saneamento Básico em Coxim”, ministrado pelo Técnico em Saneamento Manoel;
Farias da SANESUL de Coxim
Minicurso: “Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – Matemática”, ministrado pela
docente Olga Tomie Matsuno
Palestra “Carreira Militar”, promovido pelo 47º Batalhão de Infantaria de Coxim

2015

Semana do Meio Ambiente
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), organizado pela UEMS/COXIM
Passagem da Bandeira do Divino
Visitas das escolas da rede pública para realização de de atividades práticas de Ensino de Ciências
(Projeto Pibex)
Programa de Integração ao Calouro – PROINCA

2016

Arraial da UEMS
Passagem da Bandeira do Divino
Festival Estudantil Temático de Trânsito (Fetran)
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), organizado pela UEMS/COXIM
Programa de Integração ao Calouro – PROINCA
Passagem da Bandeira do Divino

2017

Semana do Meio Ambiente
Palestra “O jogo de xadrez na qualidade de vida”, ministrado por Eduardo Gambale”

Festa Julina
Fonte: Gerência da UU de Coxim – UEMS 2018.
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A seguir, é possível verificar as principais ações e eventos os quais alunos e
professores participaram durante o quinquênio 2013-2017 em atividades externas.
Quadro 18. Principais atividades externas da UU de Coxim entre os anos de 2013 a 2017.
Ano

Ações e Eventos

2013

Visita Técnica a exposição “Human Bodies”

Campo Grande,/MS

Feira do Agronegócio de Coxim

Coxim/MS

2014

Local

Passeio de Chalana, com o turismólogo Ariel Albrecht relatando os
aspectos históricos da Rota das Monções no estabelecimento da cidade Coxim/MS
de Coxim
Projeto “Limpeza do Ro Taquari”, organizado pela Polícia Militar de
Coxim/MS
Coxim

2015

Visita Técnica a SANESUL e a ETE

Coxim/MS

Visita Técnica ao Hospital Regional

Coxim/MS

Visita Técnica à Furna do Retrato

Coxim/MS

Projeto “Limpeza do Ro Taquari”, organizado pela Polícia Militar de
Coxim/MS
Coxim

2016

Reunião das Lideranças da Região Norte de Coxim

Coxim/MS

Visita Técnica à Região da Barranqueira, Pantanal da Nhecolândia

Coxim/MS

Encontro de Ensino Pesquisa e Extensão – ENEPEX

Dourados/MS

I Congresso de Ensino de Ciências, Educação Ambiental e Saúde
Campo Grande,/MS
(CONECEAS)
Seminário Rota das Monções

Rio Verde de Mato
Grosso/MS

Visita Técnica ao Lixão de Coxim

Coxim/MS

Visita Técnica a exposição “Human Bodies”

Campo Grande/MS

Fórum “Rota Norte”

São Gabriel d’Oeste/MS;

Participação na Oficina de Construção Participativa do “Plano de
Coxim/MS
Recursos Hídrícos da Bacia do Paraguai”

2017

Oficina sobre “Plano Estadual de Educação Ambiental”

Campo Grande,/MS

Participação no Desfile da Independência,

Coxim/MS

Participação na Conferência das Cidades - MS

Campo Grande,/MS

Participação na reunião sobre Fechamento da baias, na ACIAC

Coxim/MS

Visita Técnica ao Sítio Passarim

Rio Verde de Mato
Grosso/MS

Visita Técnica ao Frigorífico Aurora

São Gabriel d’Oeste/MS;

Visita Técnica ao Sítio Arqueológico Templo dos Pilares

Alcinópolis/MS;

Visita Técnica ao Sítio Arqueológico Gruta do Barro Branco
Fonte: Gerência da UU de Coxim – UEMS 2018.

Alcinópolis/MS;
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A seguir, nas imagens 51 e 52 é possível conferir o registro de algumas atividades
realizadas.
Imagem 51. Participação na Oficina de Construção Participativa do “Plano de Recursos
Hídricos da Bacia do Paraguai”.

Fonte: Gerência da UU de Coxim – UEMS 2018.
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Imagem 52. Participação no Desfile da Independência, Coxim, MS.

Fonte: Gerência da UU de Coxim – UEMS 2018.
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5.4 Destaques

✔ Lançamento do livro “Uma vida com obstáculos vencidos”, da autora Meire Patussi;
✔ Apresentação musical Marcelo Loureiro;
✔ Lançamento do filme “Pantanais do Pantanal” - Documentário lançado no auditório do
Campus da UU de Coxim.

Imagem 53. Lançamento do filme “Pantanais do Pantanal.

Fonte: Gerência da UU de Coxim – UEMS 2018.
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UNIDADE UNIVERSITÁRIA
DE
DOURADOS

Fonte: Acervo próprio.
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6. Unidade Universitária de Dourados
6.1 Dados Socioeconômicos e Socioambientais da Região11

A cidade de Dourados está localizada a sudoeste do Estado de Mato Grosso do Sul,
na microrregião de Dourados. Fundada em 20 de dezembro de 1935, possui uma população
estimada em 2015 pelo IBGE de 212.870 habitantes. Deste total 96.274 são homens e 99.761
são mulheres. A população é predominantemente urbana, com 92,33% residindo na cidade.
A população é predominantemente urbana, com 92,33% residindo na cidade.
Dourados é um importante centro agropecuário, comercial, industrial e de serviços da região.
Segundo o CAGED, existem 665 indústrias de transformação e 3.217 estabelecimentos
comerciais.
Na agropecuária, o município se destaca na criação de bovinos e na produção de
grãos de soja e milho. Com área de influência de âmbito regional, é referida como destino
para um conjunto de atividades por grande número de municípios.
Conforme dados do Governo do Estado, em 2012, Dourados foi o 2º município no
ranking do PIB/MS, com um PIB a preços correntes de R$ 4.940.434.385, destes, 69,41%
estão relacionados ao comércio e serviços, 22,77% à indústria e 7,82% à agropecuária. O
IDHM em 2010 aumentou 17,45% em relação ao IDHM em 2000 (0,636), atingiu o índice de
0,747, o 3º maior índice do estado, acima da média estadual (0,729), situando a cidade na
Faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799).

11 Texto na íntegra. Fonte: Documento de Recredenciamento dos Cursos 2017 – UEMS/PROE.
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6.2 Informações sobre a Unidade

A UU de Dourados está situada na Cidade Universitária de Dourados – Rodovia
Itahum, Km 12, s/n - Jardim Aeroporto.
6.2.1 Infraestrutura:12

Infraestrutura da Unidade Universitária de Dourados: Consta de prédio em alvenaria
com dois pavimentos, com cobertura de telhas de fibro cimento, tipo ondulada sobre
madeiramento de primeira qualidade e estrutura de concreto armado. As edificações, dividemse em 8 blocos:
Bloco A: Pavimento Térreo: Consta de anfiteatro, setor administrativo (Prefeitura do
Campus), auditório, sanitários masculino e feminino e para pessoas portadoras de
necessidades especiais. Nas circulações internas, há espaço suficiente para acesso de
cadeirantes, tendo piso nivelado. Há um elevador para acessibilidade às pessoas portadoras de
necessidades especiais. Também há dois caixas eletrônicos do banco do Brasil.
Pavimento Superior: Consta de reitoria, três pró-reitorias (PROEC-Pró-reitoria de Extensão,
Cultura e Assuntos Comunitários, PROAP-Pró-reitoria de Administração e Planejamento e
PRODHS-Pró-reitoria de Desenvolvimento Humano e Social), setores administrativos e
pessoal, além de sanitários masculino, feminino e para pessoas portadoras de necessidades
especiais, e uma copa. Nas circulações internas, há espaço suficiente para acesso de
cadeirantes, tendo piso nivelado.
Bloco B: Pavimento Térreo: consta de laboratórios de ensino, sala de teleconferência,
dependências sanitárias semelhantes às do Bloco A. Há um elevador para acessibilidade às
pessoas portadoras de necessidades especiais. Nas circulações internas, há espaço suficiente
para acesso de cadeirantes, tendo piso nivelado. O acesso aos laboratórios por parte de
cadeirantes é facilitado pela largura da porta, que possui dimensões adequadas.
Pavimento Superior: consta de duas pró-reitorias (PROE - Pró-reitoria de Ensino e PROPP Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação), secretaria acadêmica e setores administrativos,
12 Texto na íntegra. Fonte: Documento de Recredenciamento dos Cursos 2017 – UEMS/PROE.
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além de dependências sanitárias semelhantes às do bloco A. Nas circulações internas, há
espaço suficiente para acesso de cadeirantes, tendo piso nivelado.
Bloco C: CPBio- Centro de pesquisa em Biodiversidade – Consta de laboratórios de pesquisa
na área de cromatografia, eletroquímica, física e biologia.
Bloco D: Pavimento Térreo: Consta de salas de aula, sala de xerox, laboratórios de ensino e
dependências sanitárias. Existem dois sanitários, um masculino e outro feminino, para pessoas
portadoras de necessidades especiais. Nas circulações internas, há espaço suficiente para
acesso de cadeirantes, tendo piso nivelado. Há um elevador para acessibilidade às pessoas
portadoras de necessidades especiais. Pavimento Superior: consta de salas de aula,
laboratórios de ensino e dependências sanitárias. Nas circulações internas, há espaço
suficiente para acesso de cadeirantes, tendo piso nivelado. Existem dois sanitários, um
masculino e outro feminino, para portadores de necessidades especiais.
Bloco E: Pavimento Térreo: consta de salas de aula, laboratórios e dependências sanitárias,
nos corredores internos, há largura suficiente para acessibilidade de cadeirante e o piso é
nivelado. Há um elevador para acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades especiais.
Existem dois sanitários, um masculino e outro feminino, para pessoas

portadoras de

necessidades especiais. Pavimento Superior: consta de salas de aula, laboratórios, gerência
administrativa e dependências sanitárias, nos corredores internos, há largura suficiente para
acessibilidade de cadeirante e o piso é nivelado. Existem dois sanitários, um masculino e
outro feminino, para pessoas portadoras de necessidades especiais.
Bloco F: Pavimento térreo: consta de salas de aula, laboratórios e dependências sanitárias, nos
corredores internos, há largura suficiente para acessibilidade de cadeirante e o piso é nivelado.
Há um elevador para acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades especiais. Existem
dois sanitários, um masculino e outro feminino, para portadores de necessidades especiais.
Pavimento Superior: consta da secretaria acadêmica, sala de coordenações de cursos, salas de
aula e dependências sanitárias, há largura suficiente para acessibilidade de cadeirante e o piso
é nivelado. Existem dois sanitários, um masculino e outro feminino, para portadores de
necessidades especiais.
Bloco G: Pavimento térreo: consta de laboratórios, salas de professores, anfiteatro e
dependências sanitárias, nos corredores internos, há largura suficiente para acessibilidade de
cadeirante e o piso é nivelado. Há um elevador para acessibilidade às pessoas portadoras de
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necessidades especiais. Existem dois sanitários, um masculino e outro feminino e para
portadores de necessidades especiais. Pavimento Superior: consta de secretaria acadêmica,
sala de coordenadorias de cursos, salas de aula, copa/cozinha, depósito e dependências
sanitárias, há largura suficiente para acessibilidade de cadeirante e o piso é nivelado. Existem
dois sanitários, um masculino e outro feminino, para portadores de necessidades especiais.
Bloco H: Pavimento térreo: consta de laboratórios, salas de professores, existem dois
sanitários, um masculino e outro feminino, para pessoas portadores de necessidades especiais.
A Biblioteca da UEMS com ampla bibliografia para as diversas áreas, bem como
hemeroteca e filmacoteca, funciona em anexo à Biblioteca da Universidade Federal da Grande
Dourados (UFGD), com área de 411,00 m2, sendo que esta área está dentro da edificação, que
possui área total de 2.062,14 m2.
Infraestrutura do curso: consta de 04 salas de aulas para o período vespertino
localizadas no Bloco D, piso superior e 04 salas de aulas para o período noturno localizada no
piso superior do bloco E, arejadas com ventiladores e janelas grandes acortinadas; possuem
quadro-negro e tela para projetores de imagem. O curso conta também com 02 salas coletivas
para os professores dos cursos de Química Industrial e Química Licenciatura, localizadas no
piso superior do Bloco F, contendo divisórias individualizadas para estudos, dois
computadores com acesso à internet, uma mesa de reuniões em cada sala, vinte cadeiras,
armários e 01 ar condicionado em cada sala. Conta ainda, com 01 sala para a coordenadoria
de curso de Química Industrial, 01 sala para a coordenadoria de curso de Química
Licenciatura) e 01 sala para a coordenadora Adjunta do curso de Química Industrial,
localizada no piso superior do bloco F, 03 computadores com acesso à internet, 03 mesas, 03
cadeiras, 06 armários, 03 arquivos e 01 telefone.
Em relação à acessibilidade, no Campus de Dourados, os alunos contam com rampa
de acesso central interligando os blocos, às salas de aula, laboratórios e demais instalações no
pavimento térreo. Para o pavimento superior (1º andar) há amplas escadas de acesso, além de
elevador para cadeirantes, pessoas idosas ou portadoras de alguma eventual dificuldade de
locomoção. Existe piso tátil para acesso de deficientes visuais e barras de apoio em sanitários
para deficiente físico. Há calçamento externo no Campus em cimento rústico em torno da
edificação e o acesso à Unidade é feito por ruas asfaltadas e iluminadas, havendo
estacionamento para veículos.
144

O curso utiliza-se dos laboratórios de Química e Química Instrumental para o
desenvolvimento das disciplinas de química, contendo os seguintes equipamentos:

Quadro 19. Relação de Equipamentos do Laboratório de Química Geral e Química
Instrumental - UEMS Dourados.
Quantidade
Descrição

Lab. Química Geral

Lab. Química Instrumental

Agitador magnético c/ aquecimento

2

5

Agitador magnético

1

2

Ar condicionado

1

0

Balança analítica eletrônica

1

1

Banho-Maria

1

1

Banho ultratermostatizado

0

1

Capelas

2

0

Centrífuga

2

0

Chapa aquecedora

3

6

Condutivímetros

0

3

Digestor para Nitrogênio

0

2

Dessecador

3

0

Espectrofotômetro UV/ visível

1

0

Estufas

2

1

Forno tipo mufla

1

0

Manta aquecedora

12

0

Microscópios

2

0

Oxímetros

1

0

Turbidímetros

0

1

Bomba à vácuo

2

1

pHmetros

0

4

Ultrasson

3

0

Medidor de ponto de fusão

3

0

Polarímetro

0

1

Viscosímetro

0

1

Fone: PROE, 2018.
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Para as disciplinas de caráter profissional, a parte prática são mostradas em visitas
técnicas, laboratórios parceiros como o de Inovação do SENAI, laboratórios de pesquisas,
como o CPBio e o CinAM, Embrapa, etc. No CinAM têm o equipamento RANCIMAT
utilizado em aulas práticas de métodos eletroanalíticos.
O Curso de Química Industrial participou do projeto Petrouems (convênio
UEMS/PETROBRAS) e com isso foi possível à aquisição de livros específicos para o curso.
Quando o projeto for finalizado, esses livros ficarão disponível na biblioteca. Por enquanto, os
livros estão na coordenação do projeto para empréstimo e consulta.
Ao lado do laboratório de Química Instrumental existe um espaço pequeno destinado
aos equipamentos e materiais específicos para o curso. Esses materiais foram confeccionados
pelos professores do curso, conforme segue:

Quadro 20. Equipamentos e materiais específicos do curso de Química Industrial - UEMS
Dourados.
Descrição

Quantidades

Biodigestores

6

Microcervejaria

1

Micro estação de tratamento de água
Fone: PROE, 2018.

1

Núcleo de Prática e Assistência Jurídica (NPAJ) - Dourados13
O NPAJ iniciou suas atividades desde sua criação, em 2002, num prédio de dois
pavimentos, alugado, à Rua Joaquim Teixeira Alves, 1307, em Dourados – MS.
O prédio é alugado, tendo como proprietário Sr. Ivan Saber Gasparotto e
administrado pela imobiliária Continental.
Algumas melhorias foram realizadas no prédio no ano de 2015, por isso está em bom
estado de conservação.
Nos últimos quatro anos houve os seguintes reparos e manutenções:
•

Substituição de todas as mesas e cadeiras;

•

Instalação de vidros nas quatro portas de entrada do NPAJ, com adesivos da
logomarca da UEMS;

13 Texto encaminhado pelo NPAJ da UU de Dourados.
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•

Construção do espaço multiuso fechado, com piso e cobertura nos fundos do prédio
com 84 metros quadrados;

•

Instalação de equipamentos (vaso sanitário, e corrimão) para pessoas com deficiências
no banheiro térreo;

•

Instalação dos extintores de incêndio nos dois pavimentos;

•

Foram feitos duas vezes, pinturas no prédio;

•

Compra de 2 (dois) armários de cozinha e 1 (um) forno de micro-ondas; a geladeira
existente foi doação feita por um acadêmico do curso de Direito na época.
No piso superior do prédio, foram feitas várias divisões, salas individualizadas

ocupadas por professores para orientações aos acadêmicos, bem como estudos pedagógicos
pertencentes ao curso de Direito no que se refere a ensino, pesquisa e extensão.
A parte térrea é composta por um amplo espaço dividido em recepção e triagem de
atendimento com mesas, cadeiras, sofás e almofadas, anexo a secretaria existe uma sala
destinada ao coordenador do Núcleo de Prática e Assistência Jurídica ( 01 mesa, 01
computador e 03 cadeiras almofadadas), corredor ( 02 quadro de avisos), sala dos estagiários
( 01 arquivo, 01 mesa grande para reunião retangular, 7 computadores, 7 mesas de
computadores, 16 cadeiras almofadadas 2 mesas escrivaninha, 01 quadro branco), duas salas
de atendimento para comunidade carente (2 (dois) mesa de atendimento, 1 (um) computador,
4 (quatro) cadeiras, almofadadas), sala de desenvolvimento de projetos dos Cursos de Direito
(02 mesas, 02 computadores, 02 armários, 03 cadeiras almofadadas) , dois banheiros, copa e
cozinha (01 geladeira, 02 cadeiras almofadadas, 01 balcão com gavetas, 01 fogão, 01 forno de
micro-ondas) e espaço multiuso nos fundos ( 7 mesas, 01 arquivos, 03 armários, 21 cadeiras
simples e um balcão. Há um espaço, embaixo da escada de uso exclusivo dos vigilantes.
No tocante a Biblioteca, é utilizado o acervo existente no campus, mas, no NPAJ há
um espaço disponível com obras, contando legislação, doutrina e outros.
O NPAJ conta com estrutura e mobiliário em bom estado, o qual atende suas
necessidades.
Nas imagens a seguir, é possível verificar alguns registros do espaço do núcleo.
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Imagem 54. Fachada do – NPAJ UU de Dourados.

Fonte: NPAJ – UU de Dourados 2018.
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Imagem 55. Porta de Entrada do NPAJ UU de Dourados.

Fonte: NPAJ – UU de Dourados 2018.

Imagem 56. Recepção e triagem de atendimento – NPAJ UU de Dourados.

Fonte: NPAJ – UU de Dourados 2018.
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Imagem 57. Secretaria do NPAJ UU de Dourados.

Fonte: NPAJ – UU de Dourados 2018.
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Imagem 58. Corredor de acesso às salas do NPAJ UU de Dourados.

Fonte: NPAJ – UU de Dourados 2018.
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Imagem 59. Sala dos Estagiários do NPAJ UU de Dourados.

Fonte: NPAJ – UU de Dourados 2018.

Imagem 60. Copa e Cozinha do NPAJ UU de Dourados.

Fonte: NPAJ – UU de Dourados 2018.
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Imagem 61. Espaço Multiuso nos Fundos do NPAJ UU de Dourados.

Fonte: NPAJ – UU de Dourados 2018.

No andar superior tem um amplo espaço, composto pelas salas individualizadas
dos professores sendo;
•

Sala 1 (01 computador, 02 mesas, 03 cadeiras almofadadas e 02 armário);

•

Sala 02 ( 02 mesas, 02 cadeiras almofadadas, 02 computadores e 02 armários);

•

Sala 3 (02 mesas, 02 cadeiras almofadadas, 02 computadores e 02 armários);

•

Sala 4 (01 armário, 01 computador, 01 mesa e 02 cadeiras almofadadas)

•

Sala 05

(02 computadores, 02 mesas, 02 cadeiras almofadadas e 02 armários),

corredor, dois banheiros e 01 sala de aula ampla com 46 cadeiras universitárias, 01
computador, 01 data show, 01 mesa grande para reunião retangular, 02 mesas grande,
03 mesinhas, 05 cadeiras de almofadadas.
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Imagem 62. Sala de aula do 4º ano de Estágio Curricular Supervisionado I.

Fonte: NPAJ – UU de Dourados 2018.

O Núcleo de Prática e Assistência Jurídica é um órgão que presta relevante serviço
de inclusão social, atendendo pessoas carentes da comunidade e possibilita aos alunos o
desenvolvimento de práticas extraprocessuais processuais e processuais judiciais, referentes
às disciplinas constantes no currículo pleno do curso.
O serviço de Assistência Jurídica abrange as áreas cível e criminal, além de
orientações gerais, e destina-se ao atendimento da população carente, funcionando durante
todo o ano letivo, na rotina diária realizando atendimento ao público, em que os estagiários
fazem o atendimento, providenciam as peças processuais, acompanham audiências e cuidados
com os processos em andamento, devidamente orientados pelos professores e também
atividades que se constituem de visitas com os alunos ao fórum, delegacias, presídio,
cartórios, distribuindo-se atividades para que os mesmos providenciem, tais como, certidões
junto à Prefeitura, Agência Fazendária, Receita Federal, bancos, cartórios extrajudiciais,
dentre outros.
Ressaltamos que o Núcleo funciona diariamente em período integral, conforme
estabelece o Projeto Político Pedagógico do curso, e Deliberação aprovada pela Câmara de
Ensino e referendada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE.
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O prédio onde funciona o Núcleo de Pratica e Assistência Jurídica – NPAJ é
adequado ao desenvolvimento das atividades próprias, possuindo importância, considerando a
facilidade de acesso das pessoas que usufruem dos serviços prestados pelos estagiários, posto
que a localização no centro na cidade é próximo ao Fórum Judiciário e de outros órgãos
públicos.
Portanto, o NPAJ presta relevantes serviços de inclusão social atendendo a
comunidade mais necessitada.

6.2.2 Cursos Disponibilizados:

A Unidade oferece 16 cursos de graduação e 9 (nove) cursos de pós-graduação.
Sendo eles-Graduação: Ciências da Computação, Ciências Biológicas, Direito,
Enfermagem, Engenahria Ambiental e Sanitária, Engenharia Física, Física, Letras Português/
Espanhol, Letras Português/Inglês, Matemática, Química Industrial, Sistemas de Informação e
Turismo. Pós-Graduação: Recursos Naturais – Mestrado e Doutorado, Educação Científica
e Matemática, Ensino em Saúde – Mestrado Profissional, Letras – PROFLETRAS – Mestrado
Profissional, Matemática – PROFMAT – Mestrado Profissional, Letras: Estudos Linguísticos
e Literários, Ciências do Envelhecimento Humano, Direitos Difusos e Coletivos –
Especializações (Pós-Graduação Lato Sensu) e Planejamento e Gestão Pública e Privada do
Turismo.

6.2.3 Parcerias / Outros:

➢ Embrapa Agropecuária Oeste.
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6.3 Principais Ações e Eventos que ocorreram entre os anos de 2013 a 2017

No quadro 21 é possível verificar as principais ações e eventos que ocorreram na
Unidade, durante o ano de 2017:
Quadro 21. Principais atividades realizadas na UU de Dourados no ano de 2017.
Ano

Ações e Eventos
VI Jornada de Tecnologia da Informação de Mato Grosso do Sul (JTI-MS)
I Workshop Grupos de Pesquisa GPCA-NIPETI
Encontro de Ensino Pesquisa e Extensão ENEPEX.
VI Simpósio de Bioquímica e Biotecnologia
1º Encontro em Síntese, Caracterização, Aplicações e Modelagem em Ciência dos Materiais -ESCAM
X SEINQUI - Semana Acadêmica Integrada de Química UEMS /UFGD
Programa de Integração ao Calouro – PROINCA
X Seinqui – Semana Integrada de Química UEMS/UFGD
VI Simpósio de Bioquímica e Biotecnologia
Condições das presidiárias na Região da Grande Dourados
VIII Bienal de Física
Mostra de Equipamentos e Sessões
Visita de alunos e professores da Escola Nova Época

2017 Visita de alunos e professores da Escola José Pereira Lins
Visita de alunos e professores da Escola Estadual Rodrigues Alves
Visita de alunos e professores da Escola Fátima Gaioto, Nova Andradina, MS
Visita de alunos e professores de Escola de Anaurilândia, MS
Visita de alunos e professores da Escola Bonifácio Camargo Gomes, Bonito, MS
Semana de Meio Ambiente e VII Semana Acadêmica: Ciências Biológicas no Mundo Contemporâneo
I Workshop Grupos de Pesquisa GPCA-NIPETI
III Simpósio de Ensino em Saúde
Anais do 15º ENIC
Seminário de Extensão Universitária da Região Centro-Oeste (SEREX)
III Congresso de Línguas e Literaturas – COLITERAS
DESAYUNO – Café da Manhã do curso de Letras, recepção dos calouros dos cursos de Letras e
Espanhol
Visita de estudantes Rotarianos de várias nacionalidades aos alunos do curso de Letras/ Espanhol
Fonte: Gerência da UU de Dourados – UEMS 2018.
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A seguir, é possível verificar as principais ações e eventos os quais alunos e
professores participaram durante o ano de 2017 em atividades externas;
Quadro 22. Principais atividades externas da UU de Dourados no ano de 2017.
Ano

Ações e Eventos

Local

II Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologias Amientais

Toledo /PR

Visita Técnica ao Aterro Sanitário Municipal de Dourados e a OCA Ambiental

Dourados/MS

Visita Técnica a Eucatex, Basf e Brasil Kirin

São Paulo/SP

Visita técnica à Captação do Rio Dourados, a Estação de Tratamento de Água
Dourados/MS
(ETA) e a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Guaxinim
I Encontro de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC)

Florianópolis/SC

15º Congresso das Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnologia em Buenos Aires,
América Latina y el Caribe (RedPop)
Argentina

2017

Pint of Science
II Semana de Letras da FACALE “Lugar de aluno de Letras é no mundo
XI Encontro Proler Comitê Dourados/MS

Dourados/MS
Dourados/MS
Dourados/MS

Curso Cinema na Escola 2017

Dourados/MS

V Feira de Ciências da E. E. Vilmar Vieira de Matos

Dourados/MS

Realização de Sessões de Planetário - E. E. Floriano Viegas Machado

Dourado/MS

Unigran de portas abertas - UNIGRAN

Dourado/MS

Mostra de Equipamentos e Sessões de Planetário no projeto “Mais Ciências” - Dourados/MS
Associação Pestalozzi de Dourados
Divulgação Científica na Praça Antônio João-Dia do Biólogo: A Biologia na
Dourados MS.
Comunidade
Viagem Técnica para conhecer a academia Sul-mato-grossense de Letras e o Campo
museu do índio
Grande/MS
Viagem técnica cultural para entrar em contato com a atmosfera cultural, história Ouro Preto e
e literária das Minas Gerais.
Mariana/MG
IV Encontro de Ensino Pesquisa e Extensão – ENEPEX

Dourados/MS

Palestra sobre Ética na Pesquisa e Plataforma Brasil - IFMS

Dourados/MS

I Festival de Música da UEMS – Teatro Municipal

Dourados/MS

Divulgação Científica – Projeto de Mais Ciências - Associação Pestalozzi

Dourados MS.

8º EPEX/UEMS e 11º ENEPE/UFGD
Fonte: Gerência da UU de Dourados – UEMS 2018.

Dourados/MS
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A seguir, nas imagens 63,64 e 65, é possível conferir o registro de algumas atividades
realizadas.

Imagem 63. Visita Técnica a Basf.

Fonte: Gerência da UU de Dourados – UEMS 2018.
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Imagem 64. Visita Técnica a Kirin.

Fonte: Gerência da UU de Dourados – UEMS 2018.
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Imagem 65. Visita téncica a Eucatex.

Fonte: Gerência da UU de Dourados – UEMS 2018.
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6.4 Destaques

✔ Produto/patente desenvolvido: DVD Coreografar e Celebrar e DVD I FESTIVAL DA
MÚSICA DA UEMS. Desenvolvedores/depositários: Lourdes Lago Stefanello, Odival
Faccenda, André Chastel Lima, Andressa R. Clemm e Camila da Silva Dill;
✔ Produção de material para Divulgação e Popularização da Ciência na forma digitalCarta Celeste de Dourados, o qual permite a identificação de constelações no céu
noturno de Dourados e textos de divulgação científica que permitem discutir relações
céu e terra locais. Profa. Cecília Maria Pinto do Nascimento, Prof. Adilson Crepalde,
Bruna Maciel, Cleison Lima da Fonseca;
✔ Mesa redonda com os professores Doutores Emílio Davi Sampaio e Andréia Nunes
Militão e o convidado da secretaria de educação do Estado de Mato Grosso do Sul,
professor mestre Marco Antonio para discutir a reforma do ensino médio e a retirada
da literatura da grade curricular do estado;
✔ Paralisação das escolas e das universidades em protesto contra a reforma da
previdência na praça Antônio João;
✔ Mesa redonda com representantes das universidades – UEMS e UFGD, do sindicato
dos professores da rede e representante da Secretaria Estadual de Educação na Câmara
Municipal de Dourados, sobre a reforma do ensino médio.
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Fonte: Gerência da UU de Glória de Dourados – UEMS 2018.
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7. Unidade Universitária de Glória de Dourados

7.1 Dados Socioeconômicos e Socioambientais da Região.14

A história dos municípios da Região de Glória de Dourados está profundamente
relacionada à política empreendida no Estado Novo. No ano de 1940, durante o governo
Vargas, houve incentivo à colonização oficial por meio da criação da Colônia Agrícola
Nacional de Dourados (CAND).
Em 1943, foi estimulado o assentamento de migrantes vindos de outras regiões do
país e também do exterior. Diversos núcleos de assentamentos desta época deram origem às
várias cidades do sul do Estado do Mato Grosso do Sul, como Dourados, Glória de Dourados,
Deodápolis, Fátima do Sul, Jateí, Vicentina, Douradina e Itaporã.
Outra forma de ocupação agrária na região contou com a participação de
colonizadoras de capital privado, que estimularam tanto a formação de grandes quanto de
pequenas propriedades assentadas no trabalho familiar, que influenciaram a formação dos
núcleos urbanos de Ivinhema, Angélica, Taquarussú e Batayporã. Essa forma de ocupação
empreendida na Região, em geral, baseada em sistemas de manejos não sustentáveis, bem
como as características geológicas e geomorfológicas, além das culturas privilegiadas,
levaram a um intenso processo de desmatamento que provocou grandes impactos ambientais.
A partir de 1980 estes impactos adquiriram maior visibilidade, como são exemplos os
processos de erosões de solos, poluição das águas, assoreamento de rios e destruição de
mananciais. Essa degradação foi sentida pelos agricultores familiares com o aumento
progressivo nos custos de produção, devido a maior necessidade de insumos externos. Como
consequência, ocorreu um êxodo rural e migração da população das cidades menores para as
cidades polos, sobretudo, Dourados.
Neste contexto, um movimento de organização comunitária apoiado pela extensão
rural iniciou discussões que levaram ao estabelecimento de programas de diversificação da
base produtiva regional. Esse movimento teve como objetivo amenizar o êxodo rural, fazendo
com que parcela dos pequenos proprietários se reorientasse produtivamente a partir da
14 Texto na íntegra. Fonte: Documento de Recredenciamento dos Cursos 2017 – UEMS/PROE.
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pecuária leiteira, suinocultura, sericicultura, avicultura, muitos dos quais vinculados a
contratos com agroindústrias.
Atualmente, segundo a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural
(AGRAER, 2008) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2007), apenas no
município de Glória de Dourados, existem cerca de 750 propriedades familiares, quadro que,
em geral, permaneceu para o conjunto de municípios derivados da CAND. Em todo Território
da Grande Dourados, de um total de 295.338 habitantes, aproximadamente 18% residem e/ou
sobrevivem enquanto pequenos produtores rurais .
Portanto, apesar das crises atravessadas pelos pequenos proprietários, muitas famílias
ainda permanecem e resistem na terra. Como forma de encontrar a sustentabilidade
econômica nas propriedades familiares, surgiu na região, no ano de 1998, um grupo de
Agricultores Familiares com propostas alternativas de produção agrícola, originando a criação
da Associação de Produtores Orgânicos de Mato Grosso do Sul (APOMS). A entidade possui
associados em Glória de Dourados e em mais 26 municípios do estado de Mato Grosso do
Sul.

7.2 Sobre a Unidade
A UU de Glória de Dourados está situada à Rua Rogério Luis Rodrigues, s/n, Centro.
7.2.1 Infraestrutura:15

O prédio da Unidade Universitária de Glória de Dourados foi inaugurado em 2007,
construída em um terreno de 9.535,36m2. As edificações dividem-se em 05 (cinco) blocos, a
saber:
•

Bloco da Biblioteca: divida em 05 (cinco) salas:
a) Sala de acervo restrito (onde estão guardadas as monografias): composta por:
02 armários com duas portas cada, 04 cadeiras, 02 prateleiras e 03 mesas;
b) Sala de estudos 01: composta por: 02 mesas e 06 cadeiras;

15 Texto na íntegra. Fonte: Documento de Recredenciamento dos Cursos 2017 – UEMS/PROE.
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c) Sala de estudos 02: composta por: 01 mesa e 04 cadeiras;
d) Sala com o acervo de livros: composta por: 4.782 (quatro mil setecentos e
oitenta e dois) livros, 10 prateleiras pequenas, 02 arquivos com gavetas, 09 mesas,
03 cadeiras, 01 computador, 01 armário com 02 portas, 01 ar-condicionado e 16
cadeiras novas a serem alocadas;
e) Sala de consulta (leitura): composta por: 09 mesas, 22 cadeiras, 10 mesas para
computador, 05 computadores, 01 arquivo com gavetas, 01 suporte para revistas,
01 ar-condicionado, 02 balcões de madeira com portas de correr, 01 scanner e 03
ventiladores.
• Bloco administrativo: contendo as seguintes salas:
a) Sala da Gerência: composta por: 04 armários com 2 portas, 01 arquivo, 01
mesa grande, 03 mesas pequenas, 03 cadeiras, 01 computador, 01 impressora, 01
telefone e 01 ar- condicionado;
b) Secretaria da Gerência: composta por: 01 impressora grande, 02 computadores,
03 armários com 2 portas, 01 arquivo, 03 mesas pequenas, 04 cadeiras, 01
ventilador, 01 ar-condicionado, 01 telefone, 01 perfurador de papel, 01 guilhotina
e 02 mesas grandes;
c) Secretaria Acadêmica: composta por: 02 armários com 2 portas, 01 arquivo, 01
ar- condicionado, 01 telefone, 07 mesas, 03 computadores, 02 impressoras e 05
cadeiras;
d) Sala de reuniões: composta por: 01 mesa grande, 10 cadeiras, 01 TV com
receptor, 01 ar- condicionado, 02 sofás grandes, 02 mesas para computador, 01
prateleira de livro ponto e prateleira com 20 repartições (correspondência dos
docentes);
e) Sala da Coordenadoria do curso de Tecnologia em Agroecologia: composta
por: 02 escrivaninhas, 02 mesas para computadores, 02 armários com duas portas,
01 arquivo com gavetas, 02 computadores Desktop, 06 cadeiras e 01 arcondicionado;
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f) Sala da Coordenadoria do curso de Tecnologia em Produção Sucroalcooleira:
composta por: 02 computadores, 04 armários de 2 portas, 01 arquivo, 02 mesas,
03 mesas para computador, 07 cadeiras e 01 ar-condicionado;
g) Sala de professores 01: composta por: 09 cadeiras, 03 mesas, 01 scaner HP
Scanjet 3770, 01 armário de aço com quatro portas, 06 mesas para computador,
04 computadores padrão, 01 ar-condicionado, 02 armários com 02 portas e 01
impressora;
h) Sala de professores 02: composta por: 02 armários de aço de duas portas, 03
mesas de escritório, 03 escrivaninhas, 07 cadeiras, 02 computadores, 01 arcondicionado, 01 armário de aço de 04 portas e 01 ventilador. E ainda, 03
Banheiros: sendo: 01 masculino, 01 feminino e 01 com acessibilidade para
portadores de deficiência, 01 Cozinha: composta por: 01 tanquinho, 01 pia com
balcão, 01 cadeira, 01 armário pequeno de duas portas, 01 mesa, 01 micro-ondas,
01 geladeira, 01 fogão e 01 ventilador.
•

Bloco de Laboratórios: composto por: 04 (quatro) salas para laboratórios, medindo
10,48m x 7m, sendo dividido da seguinte forma:
a) Laboratório de Informática: composto por: 02 ares-condicionados, 01 televisão,
02 arquivos, 08 armários com 02 portas, 01 quadro branco para pincel, 01 scanner,
17 computadores, 52 cadeiras, 01 impressora, 25 mesas pequenas, 02 mesas
grandes, 01 tela de projeção;
b) Laboratório Multiuso dos cursos Tecnológicos: composto por: 02 capelas de
exaustão (uma de reserva), 01 balança eletrônica, 02 medidores de condutividade
(01 na caixa), 01 banho maria, 06 Microscópios esteroscópico Binocular (lupa),
02 Chuveiros Lava Olhos de Emergência (na caixa), 10 Microscópios Biológico
Binocular com Objetivas Acromáticas e Aumento de até 1600 x (DUPLICADO),
02 Medidores de PH de Bancada Microprocessador (um na caixa), 01 Agitador
Magnético com Aquecimento Digital, 02 Mantas Aquecedora c/ Regulador de
Temperatura, 03 Bancadas de granito com terminais de água e gás de 1m x 5m,
01 Armário com 11 portas e 4 gavetas de 1m x 6m, 03 Pias, 01 Ar condicionado,
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01 Lousa 1m x 1m, 14 Baqueta (banquinhos), 01 Mesa para computador, 01
Computador, 06 Pissetas de água, 01 Armário de Aço;
c) Uma sala foi cedida ao LET / GD – Laboratório de Estudos Territoriais da
Grande Dourados.
d) Laboratório de Ensino: composto por: 02 prateleiras de madeira, 02 armários
de aço, 02 destiladores, 01 estufa de cultura (Cedido pela Embrapa), 01 estufa
bacteriológica, 01 estufa com circulação, 01 agitador magnético (Cedido pela
Embrapa), 01 balcão de granito 1,5m, 01 agitador Kleine (Cedido pela Embrapa),
01 mesa para computador pequena, 01 bomba de vácuo (Cedido pela Embrapa),
01 centrifuga refrigerada, 03 chapas aquecedoras, 01 capela (exaustor) grande, 01
capela (exaustor) pequena (Cedido pela Embrapa), 03 escrivaninhas, 03 bancadas
de granito de 4m, 02 geladeiras, 01 freezer horizontal de duas portas, 02 aresacondicionados, 02 dessecador de vidro 200mm,01 bancada de granito com 2
pias, 02 lupas binoculares, 02 microscópios ópticos, 01 balança digital (Cedido
pela Embrapa), 04 banquetas, 08 cadeiras e em uma sala dentro do laboratório
contem 01 estufa incubadora, 01 incubadora BOD, 01 espectrofotômetro SP-22,
01 centrifuga Excelsa Baby II, 01 armário de madeira pequeno, 01 balcão de
granito 2m;
e) 01 anfiteatro: composto por: 345 poltronas com 02 vagas para cadeirantes,
acesso lateral e central com piso antiderrapante e com corrimão lateral à direita,
no palco do anfiteatro há 03 mesas grandes, 11 cadeiras, 01 bancada, 01 mesa
pequena, 02 arranjos de flor, 01 suporte de micro, 01 bandeira do Município, 01
bandeira do Estado e 01 bandeira do Brasil, 02 camarins com banheiro, 02 caixas
de som, 02 ventiladores e 04 ares- condicionados;
f) Copa: composta por: 01 geladeira, 01 micro-ondas, 01 mesa pequena e 01 pia;
g) Sanitários acadêmicos: 01 feminino – contendo: 01 chuveiro, 02 espelhos, 01
saboneteira, 04 bacias sanitárias, 01 bacia sanitária exclusiva para portadores de
necessidades especiais, 01 porta-papel para mãos, 01 tanquinho, 04 lavatórios e
01

masculino - contendo: 01 bacia sanitária exclusiva para portadores de
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necessidades especiais, 03 bacias sanitárias, 03 mictórios, 04 lavatórios, 01
espelho, 01 saboneteira, 01 porta papel para mãos. E ainda, uma cantina.
•

Blocos de salas para aulas:
a) Bloco 1 ( Tecnologia em Agroecologia): composto por 03 salas:
Sala do 1º ano: 70 carteiras, 01 mesa, 03 cadeiras, 02 quadros de giz, 01 mesa
pequena e 04 ventiladores; Sala do 2º ano: 02 quadros de giz, 56 carteiras, 04
ventiladores, 01 mesa e 01 cadeira; Sala do 3º ano: 50 carteiras, 01 mesa, 01
cadeira, 2 quadros de giz e 04 ventiladores;
b) Bloco 2 (Curso em Tecnologia em Produção Sucroalcooleira): composto por 03
salas:
Sala do 1º ano: 01 projetor, 01 mesa com rodas, 01 mesa, 55 carteiras, 02 quadros
de giz e 04 ventiladores;
Sala do 2º ano: 01 projetor, 01 mesa, 02 quadros de giz, 01 mesa com rodas, 27
carteiras, 04 ventiladores e 01 ar-condicionado;
Sala do 3º ano: 01 ar-condicionado, 04 ventiladores, 39 carteiras, 01 mesa e 02
quadros de giz;
c) Sala laboratório de Multimídia (para uso de todos os cursos): composta por: 01
Home Theater, 01 Data Show, 01 estabilizador, 01 Retroprojetor, 01 arcondicionado, 01 TV, 01 quadro branco, 02 quadros para giz, 01 prateleira de
madeira, 52 cadeiras, 4 ventiladores, 01 caixa de som, 02 mesas de projeção;
d) Almoxarifado (sala de ferramentas agrícolas): composta por: 10 enxadas, 07
enxadões, 07 cavadeiras, 05 pás, 02 rolos de telas de sombreamento 50%, 13
escarificadores agrícolas manuais (sendo 10 pequenos), 18 limas para enxadas, 03
trenas de 50m, 08 cavadeiras, 03 trados agrícolas, 01 trado agrícola inglês, 08
caixas organizadoras grandes, 05 tesouras grandes de poda, 10 tesouras pequenas
de poda, 40 vasos para plantas de 5l, 02 garfos agrícolas, 07 carrinhos de mão de
60l, 08 pulverizadores costais manuais, 05 panelas de alumínio de 50l, 07 rolos de
arame n°12 de 1.000m, 01 tela para galinheiro de 250m, 01 rolo de filme PEBD
de 100m.
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A Unidade possui ainda: Estufa Agrícola (90m²): composta por: estrutura metálica
6X15, tela de sombreamento nas laterais e PEBD (na cobertura). Sala de Microdestilação:
composta por: 01 moenda, 02 dornas, 02 destiladores, 01 resfriador, 02 condensadores, 01
botijão de gás, 01 queimador e 01 mesa. E também, uma Área Experimental: composta por:
01 microtrator Kawagima 14CV, 01 carreta de duas rodas com capacidade de 700kg, 01
sulcador, 01 roçadeira frontal, 01 caixa d’agua 1000l, 01 sistema de irrigação por micro
aspersão com bomba elétrica de 2CV.
Quanto aos equipamentos a Unidade possui para uso compartilhado, aparelhos de
multimídia (TV com receptor para antena parabólica; computadores, mobílias e arcondicionado, gravador de vozes, data-shows, retroprojetores em cada sala de aula, câmara
digital, filmadora, notebook, GPS, aparelho de som portátil) com os quais os acadêmicos
podem apresentar seus seminários ou realizar outros trabalhos de pesquisas de maneira mais
adequada. Possui ainda, materiais de consumo para realização de maquetes e outros, como:
cartolinas, isopor, pistola de cola quente; giz e apagador, pincel para quadro branco; bolinhas
de isopor, etc.
Quanto à acessibilidade, a Unidade Universitária de Glória de Dourados dispõe no
anfiteatro de 02 vagas para cadeirantes, acesso lateral e central com piso antiderrapante e com
corrimão lateral à direita. Os sanitários de uso comum dos acadêmicos, tanto feminino quanto
masculino e sanitários de uso administrativo, possuem área reservada às pessoas com
necessidades especiais, com corrimão.
7.2.2 Cursos Disponibilizados:
A UU oferece o curso Tecnólogo de Tecnologia em Produção Sucroalcooleira.
7.2.3 Parcerias / Outros:

➢ Odebrecht Agroindustrial: Brenco – Companhia Brasileira de Energia Renovável (Unidades de: Alto Taquari/MT e Costa Rica/MS), Rio Claro Agroindustrial S/A –
Caçu/GO, Usina Eldorado S/A – Deodápolis /MS, Agroenergia Santa Luzi S/A – Nova
Alvorada do Sul / MS.
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7.3 Principais Ações e Eventos que ocorreram entre os anos de 2013 a 2017

No quadro 23 é possível verificar as principais ações e eventos que ocorreram na
Unidade, durante o quinquênio 2013-2017.
Quadro 23. Principais atividades que ocorreram na UU de Glória de Dourados entre os anos
de 2013 a 2017.
Ano
2013

Ações e Eventos
III Semana Acadêmica do Curso de Tecnologia em Produção Sucroacooleira
IV Semana Acadêmica do Curso de Tecnologia em Produção Sucroacooleira

2014

Primeiro minicurso do evento sobre as análises de controle de qualidade da materia-prima no setor
sucroenergético
Dia de Campo: Métodos de plantio de cana-de-açúcar

2015

V Semana Acadêmica do Curso de Tecnologia em Produção Sucroacooleira

2016

VI Semana Acadêmica do Curso de Tecnologia em Produção Sucroacooleira
VII Semana Acadêmica do Curso de Tecnologia em Produção Sucroacooleira
Seminário de Integração (Alunos, professores e pessoas da comunidade)

2017

Primerio Giro Tecno-Agroecológico – Arranjos produtivos: maracujá, cebola, alho e mandioca. (EMS
Agraer e Semagro)
Primeira Mostra Tecno-Agroecológica: Arranjos sócio produtivos

Dia de Campo e Confraternização para encerramento do semestre letivo
Fonte: Gerência da UU de Glória de Dourados – UEMS 2018.
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A seguir, é possível verificar as principais ações e eventos os quais alunos e
professores participaram durante o quinquênio 2013-2017 em atividades externas.
Quadro 24. Principais atividades externas da UU de Glória de Dourados entre os anos de 2013
a 2017.
Ano

Ações e Eventos

Local

2014

XXV Expoglória – Exposição Agropecuária e Industrial de Glória de
Glória de Dourados/MS
Dourados

2015

XXVI Expoglória – Exposição Agropecuária e Industrial de Glória de
Glória de Dourados/MS
Dourados

2016

XXVII (2016) Expoglória – Exposição Agropecuária e Industrial de Glória
Glória de Dourados/MS
de Dourados
SUCRO – Feira Internacional de Tecnolofia Sucroenergética

Sertãozinho/SP

Dia de Campo: Arranjos Sócio Produtivos como estratégia de etno
Miranda/MS
sustentabilidade sócio econômica, cultural e ambiental. Organização:
Uems, Organização Caianás e Embrapa Pantanal
2017

3º EEPIEA
- Encontro de Extensão, Pesquisa e Inovação em
Paranaíba/MS
Agroecologia, nos dias no Instituto Federal da Paraíba, câmpus Picuí
Simpósio de Agricultura Ecológica da Bahia. Universidade Federal do Cruz das Almas – BA
Recôncavo da Bahia
X Congresso Brasileiro de Agroecologia

Brasília/DF

Visita Técnica Usina COCA

Sertãozinho/SP

Visita Técnica Odebrecht Eldorado
Fonte: Gerência da UU de Glória de Dourados – UEMS 2018.

Eldorado/MS
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A seguir, nas imagens 66, 67 e 68 é possível conferir o registro de algumas atividades
realizadas.
Imagem 66. Visita do Sr. Reitor ao stand da UEMS na Expoglória (2015).

Fonte: Gerência da UU de Glória de Dourados – UEMS 2018.
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Imagem 67. Banners de divulgação do curso de Tecnologia em Produção Sucroalcooleira.
(2016).

Fonte: Gerência da UU de Glória de Dourados – UEMS 2018.

173

Imagem 68. Visita Técnica à Usina Odebrecht Eldorado 2017.

Fonte: UU de Glória de Dourados
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UNIDADE UNIVERSITÁRIA
DE
IVINHEMA

Fonte: Gerência da UU de Ivinhema – UEMS 2018.
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8. Unidade Universitária de Ivinhema
8.1 Dados Socioeconômicos do Estado e da região16

As terras da Região de Ivinhema foram adquiridas por Reynaldo Massi, com intuito
de implantar uma colônia agrícola e um novo núcleo urbano. Em 25 de novembro de 1957, foi
constituída a Someco - S.A. (Sociedade de Melhoramentos e Colonização), a qual iniciou os
trabalhos de ocupação da área.
Em 1961, chegaram as primeiras turmas de trabalhadores e no dia 1º de setembro se
iniciou as construções dos pavilhões para instalação de sua infraestrutura. O município foi
criado pela Lei nº 1.949, de 11 de novembro de 1963. Situada na Região Leste do Estado de
Mato Grosso do Sul, Ivinhema conta com uma população estimada em 22.928 pessoas
(segundo dados do IBGE de 2015).
Todos os municípios da Região possuem em comum o fato de estarem
inseridos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraná e sub-bacias hidrográficas dos Rios Anhanduí,
Pardo e Ivinhema, o que confere certo caráter de similaridade e unidade aos municípios
que compõem esta Região. Trata-se de uma área com grande potencial agropecuário,
principalmente por suas condições naturais de relevo, solo e clima. No entanto registra-se a
degradação dos solos e a consequente queda da capacidade de suporte das pastagens.
Observa-se também uma grande concentração fundiária.
A exploração da cultura da mandioca se coloca como uma das principais
atividades

lavoeiras

da Região, sendo que Ivinhema concentra o maior número de

propriedades voltadas para esse segmento. Há o cultivo significativo também de cana-deaçúcar, em especial nos Municípios de Angélica e Nova Andradina. Existem ainda outras
culturas, como a soja, o arroz, o trigo, o algodão herbáceo e o feijão, que têm relativa
importância para a formação do produto agrícola da Região.
No entanto, muito embora a agricultura mereça destaque, existe nesta região a
propensão para a pecuária, sobretudo a bovinocultura de corte, ao lado da suinocultura,
a avicultura e a ovinocultura.
16 Texto na íntegra. Fonte: Documento de Recredenciamento dos Cursos 2017 – UEMS/PROE
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Quanto ao setor da indústria, a região do Vale do Ivinhema conta com
estabelecimentos voltados principalmente para atividades de esmagamento de soja, produção
de açúcar e álcool, frigorífico para abate de animais, laticínios, curtumes, fecularias e
confecções, setores estes que imprimem dinâmica peculiar à economia regional. Os
principais polos industriais estão nos municípios de Nova Andradina, Bataguassu e
Ivinhema.

8.2 Informações sobre a Unidade

A UU de Ivinhema está situada à Avenida Brasil, 771 – Centro.

8.2.1 Infraestrutura:17

O prédio da Unidade Universitária de Ivinhema atualmente, oferece o curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas e Ciências Biológicas, Bacharelado. Possui uma área
total de 30.976m2. As edificações dividem-se em 04 (quatro) blocos, a saber:
•

Bloco administrativo: Sala da gerência, contendo: 04 (quatro) sofás, 01 (um) armário
de canto, 4 (quatro) cadeiras (02 fixas e 02 giratórias), 02 (dois) armários de fórmica
grande, 02 armários de fórmica pequenos, 01 (um) telefone, 02 (duas) mesas, 01 (um)
computador, 01 (um) notebook e 01 (um) ar condicionado. Secretaria acadêmica
composta por 03 (três) computadores, 03 (três) estabilizadores, 01 (uma) impressora
multifuncional, 01 (uma) copiadora, 01 (um) telefone, 05 (cinco) armários de fórmica
grandes com duas portas, 04 (quatro) armários de fórmica pequenos com duas portas,
02 (duas) mesas grandes, 01 (uma) mesa pequena, 03 (três) mesas pequenas de
computador, 02 arquivos de aço com quatro gavetas de correr, 06 (seis) cadeiras
giratórias e 01 (um) ar condicionado; Sala de reuniões composta por 01 (uma) mesa
grande, 12 (doze) cadeiras, 01 (uma) TV e 01 (um) videocassete. Uma sala
compartilhada destinada às coordenadorias dos cursos de Licenciatura e Bacharelado

17 Texto na íntegra. Fonte: Documento de Recredenciamento dos Cursos 2017 – UEMS/PROE
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em Ciências Biológicas, contendo 01 (uma) escrivaninha, 01 (um) armário de fórmica
grande com duas portas, 01 (um) armário de fórmica pequeno com duas portas, 02
(dois) computadores, 01 (uma) estante de aço e 04 (quatro) cadeiras. Possui também
02 (duas) salas de professores, sendo a sala 1 (um) composta por 03 (três) divisões
(salas menores) para até 04 (quatro) professores, assim distribuídas: sala 1A composta
por 02 armários de aço de quatro portas cada um, 02 (duas) mesas pequenas, 01 (um)
computador e 03 (três) cadeiras, sala 1B composta por 02 (duas) mesas pequenas, 01
(um) computador, 01 (um) armário de fórmica grande de duas portas e 3 (três)
cadeiras; sala 1C composta por 01 (um) armário de aço, 01 (um) computador 01 (uma)
escrivaninha com gavetas , 02 (duas) cadeiras e 01 ar condicionado. Sala 2 (dois),
composta por 02 (duas) divisões, assim distribuídas: sala 2A composta por 01 (uma)
escrivaninha com gavetas, 01 (um) computador, 01 (um) armário de fórmica grande de
duas portas e 02 (duas) cadeiras; sala 2B composta por 01 (uma) escrivaninha com
gavetas, 01 (um) computador, 01 (um) armário de fórmica grande com duas portas, 02
(duas) cadeiras e 01 (um) ventilador de teto; 01 (um) almoxarifado com material de
limpeza e documentos antigos; 01 (uma) sala de provedor e copa composta por 01
(um) conjunto de sofás de três e dois lugares, 01 (uma) geladeira e 01 (uma) mesa
grande; 01 (um) laboratório de informática composto por 09 (nove) computadores, 10
(dez) mesas de computadores e 10 (dez) cadeiras. Possui ainda, 02 banheiros; sendo
01 masculino composto por 01 (um) vaso, 01 (uma) pia, 01 (um) mictório, 01 (um)
espelho, 01 (um) porta papel higiênico, 01 (um) porta papel toalha, 01 (um) porta
sabonete líquido; 01 feminino composto por 02 (dois) vasos, 02 (duas) pias, 01 (um)
espelho, 01 (um) porta papel higiênico, 01 (um) porta papel toalha, 01 (um) porta
sabonete líquido.
•

Biblioteca: divido em 03 (três) salas: a) sala de acervo restrito, composta por 01 (uma)
prateleira, onde estão guardadas as monografias, 01 (uma) cadeira, 03 (três) mesas, 02
(dois) computadores, 12 prateleiras onde ficam os livros, 01 (uma) prateleira com
revistas, 01 (um) armário e 01 (um) ventilador; b) sala de estudos com 02 (dois)
aparelhos de ares condicionados, 06 (seis) ventiladores, 09 (nove) mesas, 06 (seis)
cabines de estudo, 42 (quarenta e duas) cadeiras; c) sala de depósito de equipamentos
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antigos. Aproximadamente 4.500 volumes das diversas áreas de Licenciatura e
Bacharelado do curso de Ciências Biológicas.
•

Blocos de salas de aulas (02 Blocos): Bloco 1 (um) dividido em 05 (cinco) salas,
sendo sala 1A composta por 47 (quarenta e sete) carteiras, 01 (uma) mesa com
gavetas, 01(uma) cadeira, 01 (um) quadro negro, 01 (um) quadro de avisos, 01 (uma)
tela de projeção e 02 (dois) ventiladores de teto; sala 1B composta por 45 (quarenta e
cinco) carteiras, 01(uma) mesa com gavetas, 01 (uma) cadeira, 01 (um) quadro negro,
01 (um) quadro de avisos, 01(uma) tela de projeção e 02 (dois) ventiladores de teto;
sala 1C composta por 47 (quarenta e sete) carteiras, 01 (uma) mesa com gavetas, 01
(uma) cadeira, 01 (um) quadro negro, 01 (um) quadro de avisos, 01 (uma) tela de
projeção, 02 (dois) ventiladores de teto; Sala 1D composta por 46 (quarenta e seis)
carteiras, 01 (uma) mesa com gavetas, 01 (uma) cadeira, 01 (um) quadro negro, 01
(um) quadro de avisos, 01 (uma) tela de projeção e 02 (dois) ventiladores de teto. Sala
de Multimeios composta por 40 (quarenta) carteiras, 01(uma) mesa com gavetas, 04
(quatro) computadores, 05 (cinco) cadeiras, 01 (uma) televisão, 01 (um) DVD, 01
(um) quadro negro, 01 (uma) tela de projeção e 02 (dois) ventiladores de teto. Neste
bloco encontramos 01 (uma) cozinha composta por 01 (um) tanquinho, 01 (uma) pia
com balcão, 01 (uma) cadeira, 01 (um) armário e 01 (um) fogão a gás.

•

Bloco 2 (dois) dividido em 03 (três) salas, sendo a sala 2A, cedida para o projeto PET,
composta por 01 (uma) mesa grande, 12 (doze) cadeiras, 05 (cinco) estantes de aço, 02
(dois) armários de aço, 01 (um) armário de fórmica grande, 02 (dois) ventiladores de
teto, 01 (um) computador, 02 (duas) escrivaninhas com gavetas, 01 (um) ar
condicionado, 01 (um) quadro de avisos, 01 (um) quadro negro, 01 (uma) pia com
bancada, 01 (uma) geladeira e 02 (dois) germinadores; sala 2B com cadeiras e
armários sem uso; sala 2 C, cedida para o projeto PIBID, composta por 01 (uma) mesa
grande, 01 (uma) mesa pequena, 03 (três) escrivaninhas com gavetas, 02 (duas)
estantes de aço, 03 (três) armários de aço, 01 (um) computador, 02 (dois) ventiladores
de teto, 01 (um) quadro negro, 14 (quatorze) cadeiras e 07 (sete) carteiras. Conta ainda
com 01 (um) banheiro masculino composto por 03 (três) pias, 04 (quatro) vasos, 01
(um) mictório, 02 (dois) porta papel higiênico, 02 (dois) porta sabonete líquido, 01
(um) porta papel toalha e 01 (um) espelho; 01 (um) banheiro Feminino composto por
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05 (cinco) vasos sanitários, 03 (três) pias, 02 (dois) porta sabonete líquido, 02 (dois)
porta papel higiênico, 01 (um) porta papel toalha e 01 (um) espelho.
•

Laboratórios: Consta de (um)

Laboratório de Química composto por 9 (nove)

banquetas, 5 (cinco) microscópios binocular, 1 (um) microscópios trinocular, 2 (duas)
lupas binocular, 1 (uma) lupa trinocular, 1 (um) refrigerador 300L frost free, 2 (dois)
armários de aço com duas portas, 1 (um) televisor, 1 (uma) cadeira estofada, 1 (um)
computador, 1 (uma) estufa para esterilização, 2 (duas) jarras de anaerobiose com
indicador gerador de gás, 1 (uma) capela de exaustão, 1 (uma) manta aquecedora, 1
(um) agitador de tubos, 1 (um) destilador de água, 1 (uma) balança analítica, 1 (uma)
estufa bacteriológica, 1 (uma) lupa com lente circular, 1 (um) medidor de bancada
digital PH/MV, 1 (uma) balança eletrônica, 2 (dois) estabilizadores, 1 (um) armário de
fórmica 10 portas e 12 gavetas, 1 (uma) autoclave vertical, 2 (dois) armários de
fórmica de 2 portas, 1 (uma) mesa grande, 2 (duas) mesas pequenas. E ainda, (um)
Laboratório de Biologia composto por 5 (cinco) banquetas, 6 (seis) lupas, 6 (seis)
prateleiras de aço, 1 (um) arquivo de aço com quatro gavetas de correr, 1 (um) armário
de madeira com quatro portas de correr, 1 (um) armário de fórmica 2 portas, 1 (um)
mesa grande.
•

Bloco do Anfiteatro: 01(um) Anfiteatro composto por 04 (quatro) aparelhos de ares
condicionados, 01 (uma) cabine de controle das luzes, 01 (uma) mesa grande, 01
(uma) bandeira do Brasil, 01 (uma) bandeira do Estado, 01 (uma) bandeira do
Município, 01 (uma) tela grande para projeção, 03 (três) caixas de som, 01 (uma) porta
central e 02 (duas) portas laterais e sanitários masculino e feminino. Conta também
com 02 (dois) banheiros para professores: banheiro 1 composto por 03 (três) pias, 02
(dois) vasos sanitários e 02 (dois) chuveiros; banheiro 2 composto por 03 (três) pias,
02 (dois) vasos sanitários e 02 (dois) chuveiros, porém está sendo usado como sala de
ferramentas e outros materiais; 01 (uma) cantina e 01 (uma) sala do centro acadêmico
desativada, usada para guardar carteiras velhas, sem uso. E ainda, 01 (um) bebedouro
com 03 (três) torneiras, para uso geral.
Quanto aos equipamentos, a Unidade possui para uso compartilhado (03 (três) data

shows, 03 (três) retroprojetores, 01 (uma) câmara fotográfica digital, 01 (um) notebook, 01
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(um) luxímetro, 01 (um) anemômetro, 01 (um) GPS – receptor de sinais de satélite, 01 (um)
refratômetro portátil e 01 (um) aparelho de som portátil), além de 03 (três) coleções de rochas,
com os quais os professores ministram aulas e os acadêmicos podem apresentar seus
seminários ou realizar outros trabalhos de pesquisas de maneira mais adequada.
Em relação à acessibilidade, a Unidade não dispõe de vagas para cadeirantes no
anfiteatro, o acesso às salas de aulas, laboratórios, banheiros, secretaria e mesmo ao anfiteatro
não dispõe de piso antiderrapante e corrimão. Os sanitários de uso comum dos acadêmicos,
tanto feminino quanto masculino possuem vasos sanitários com acessibilidade, porém, os
sanitários do anfiteatro e de uso administrativo, não possuem áreas reservadas às pessoas com
necessidades especiais.

8.2.2 Cursos Disponibilizados:

A UU oferece 02 (dois) cursos de Graduação: Ciências Biológicas – Bacharelado e
Ciências Biológicas – Licenciatura.

8.2.3 Parcerias / Outros:
➢ Fiação de Seda Bratac S/A;
➢ Município de Rosana;
➢ Flávia Duarte Jorge – ME;
➢ Município de Ivinhema.
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8.3 Principais Ações e Eventos que ocorreram entre os anos de 2013 a 2017
No quadro 25 é possível verificar as principais ações e eventos que ocorreram na
Unidade, entre os anos de 2014 a 2017:
Quadro 25. Principais atividades realizadas na UU de Ivinhema entre os anos de 2014 a 2017.
Ano
2014
2017

Ações e Eventos
XIV semana de biologia – ensino e pesquisa: explorar, integrar e expandir novas àreas
Semana de Biologia

Programa de Integração ao Calouro – PROINCA
Fonte: Gerência da UU de Ivinhema – UEMS 2018.

A seguir, é possível verificar as principais ações e eventos os quais alunos e
professores participaram entre os anos de 2015 a 2017 em atividades externas:
Quadro 26. Principais atividades externas da UU de Ivinhema entre os anos de 2015 a 2017.
Ano

Ações e Eventos
Visita Técnica ao PREVI
Visita técnica ao viveiro e a unidade geradora do CESP – Porto Primavera

2015

Visita técnica ao parque estadual morro do diabo
Visita técnica ao parque estadual das várzeas do rio Ivinhema
XV semana da biologia e I semana de ciência e tecnologia: luz, ciência e vida
Mini-curso teórico/prático sobre consultoria ambiental
Visita técnica ao Parque Nacional da Serra da Bodoquena e formações florestais e geológicas de
Bonito/MS
Festival Pint of Science – Dourados MS

2016

Visita técnica a Green Farm CO2 Free - Itaquiraí – MS
Semana do meio ambiente 2016
Visita técnica ao parque estadual da serra do mar – Núcleo Picinguaba
XVI Semana de Biologia e II Semana Ciência e Tecnologia: ciência alimentando o Brasil
Visita técnica a Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta
Visita técnica ao parque das Várzes do Rio Ivinhema

2017

PIBID na Usina (Evento realizado pelos alunos que fazem parte do Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação a Docência)

Didáticas Unigran – Dourados/MS
Fonte: Gerência da UU de Ivinhema – UEMS 2018.
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A seguir, nas imagens 69,70 e 71 é possível conferir o registro de algumas atividades
realizadas.
Imagem 69. Visita técnica ao parque estadual morro do diabo.

Fonte: Gerência da UU de Ivinhema – UEMS 2018.
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Imagem 70. Visita técnica ao Parque Nacional da Serra da Bodoquena e formações florestais e
geológicas de Bonito (MS).

Fonte: Gerência da UU de Ivinhema – UEMS 2018.
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Imagem 71. XVI Semana de Biologia e II Semana Ciência e Tecnologia: ciência alimentando
o Brasil.

Fonte: Gerência da UU de Ivinhema – UEMS 2018.
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UNIDADE UNIVERSITÁRIA
DE
JARDIM

Fonte: Gerência da UU de Jardim – UEMS 2018.
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9. Unidade Universitária de Jardim

9.1 Dados Socioeconômicos do Estado e da Região18

A Região Sudoeste, onde está localizado o município de Jardim, contém parte do
Pantanal e exuberância de recursos naturais com grande número de atrativos turísticos,
inclusive com reconhecimento internacional. Destacam-se as modalidades de ecoturismo
e o turismo de pesca, localizados principalmente nos municípios de Bonito, Jardim e
Porto Murtinho.
A Região é formada por oito municípios e ocupa uma extensão territorial de 40.354,9
km². Grande parte de sua base territorial se localiza na parte sul da bacia pantaneira.
A principal atividade econômica vem da agropecuária, com maior evidência para a pecuária
bovina de corte, com um rebanho de 2,7 milhões de cabeças.
Os municípios com maiores rebanhos são: Porto Murtinho com 727 mil cabeças
e Bela Vista com 465 mil. A produção agrícola vem se expandindo, obtendo em 2013 pouco
mais de 294 mil toneladas de grãos em uma área de 95.292 ha. cultivados, com destaque para
a produção de soja e milho nos municípios de Bela Vista e Bonito. Outras cultivares
aparecem em pequenas quantidades como a cana-de-açúcar e a mandioca, que juntas
ocupam uma área de 1.080 ha.
Apresentando taxa de urbanização de 76,89 %, a Região Sudoeste tem uma
população de 124.171 habitantes, conforme estimativa do IBGE para 2013. Seu polo
urbano regional é a cidade de Jardim, centro comercial e de serviço da Região.
Apresenta

densidade

demográfica

de

3,01 %

hab/km², uma das menores

densidades entre as regiões do Estado, demonstrando que se trata de área com
presença de vazio demográfico, situação que fica evidente no município de Porto
Murtinho, com uma extensão territorial de 17.744,41 km² e uma densidade de 0,91
hab/km².
Pela avaliação da produção de bens e serviços de 2012, essa Região é detentora de
um Produto Interno Bruto – PIB estimado em R$ 1,77 bilhões, onde 16,5 % da formação
18 Texto na íntegra. Fonte: Documento de Recredenciamento dos Cursos 2017 – UEMS/PROE.

187

dessa riqueza vem da atividade industrial. Por ser uma Região com forte vocação turística, o
Setor Terciário responde por 56,7 % da sua economia, seguido do Setor Primário, com peso
de 26,7% .
A Região Sudoeste se interliga com as demais Regiões do Estado utilizando
principalmente a BR-267, que corta grande parte do território, indo até Porto Murtinho na
divisa com a República do Paraguai. A ligação com a parte sul do Estado é feita
principalmente pela MS-384, que vai até Ponta Porã, na Região Sul-fronteira. Ainda na
parte sul da Região, partindo de Bela Vista até o município de Nioaque, passa a BR-060, que
possibilita a ligação com a BR-262, na altura do município de Aquidauana, na Região do
Pantanal.

9.2 Informações sobre a Unidade

A UU de Jardim está situada à Avenida 11 de dezembro, nº 1425 na Vila Camisão.
9.2.1 Infraestrutura:19

Em relação à infraestrutura da Unidade Universitária de Jardim; consta de blocos em
alvenaria em único pavimento, com cobertura de telhas de fibro cimento, tipo ondulada 49
sobre madeiramento de primeira qualidade e estrutura de concreto armado. As edificações,
dividem-se em 5 blocos a saber:
•

Bloco 1: bloco administrativo, composto de sala da gerência da Unidade, sala de
professores, laboratório de línguas, sala de computação, sanitários masculino e
feminino, secretaria e biblioteca. Os corredores possuem piso plano e largura
adequada à acessibilidade de cadeirantes.

•

Bloco 2: bloco de salas de aula e laboratórios, contendo uma passarela com largura
adequada à acessibilidade de cadeirantes, e acesso à salas de aula e laboratório.

•

Bloco 3: bloco de salas de aula, laboratório e sanitários.

19 Texto na íntegra. Fonte: Documento de Recredenciamento dos Cursos 2017 – UEMS/PROE.
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•

Bloco 4: bloco de salas de aula; para acesso a este bloco, há rampa de acessibilidade
para cadeirantes, com largura e inclinação adequadas.

•

Bloco 5: auditório e sanitários. Há acesso com largura adequada à circulação de
cadeirantes.
O curso de Geografia foi implantado em 2007, no período noturno. No ano de 2008,

por questões de infra-estrutura (insuficiência de salas e existência de outros cursos no período
noturno, na Unidade) foi suspensa a oferta no período noturno e aberta no período vespertino,
tendo em vista a existência de salas ociosas neste período. Foram realizadas duas ofertas no
período vespertino nos anos de 2009 e 2010.
Com a extinção do curso de Turismo no ano de 2010 e, portanto a disponibilização
de salas no período noturno, sob aprovação do CEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão, o curso de Geografia fechou a oferta no período vespertino e reabriu no período
noturno, permanecendo até o presente.
O curso possui quatro turmas seriadas da 1ª a 4ª série. Utilizando quatro salas de aula
do bloco B, composto por cinco salas de aula, duas das quais construídas especificamente
para o curso de Geografia, um Laboratório de Geografia e dois banheiros (1 feminino e 1
masculino).
Todas as salas de aula são equipadas com aparelhos de ar condicionado, ventiladores,
lousa branca, datashow, painel para exposição de slides, cadeiras e mesas novas para os
professores. Quanto à sala de aula da 2ª série cabe dizer que, além dos equipamentos já
informados acima, esta recebeu recentemente carteiras novas e estofadas em substituição às
antigas.
O curso de Geografia possui uma sala da coordenadoria equipada com bancada, dois
computadores, impressora, armários e arquivos de documentos, aparelho de ar condicionado.
A coordenadoria mantém um acervo de livros particulares que atende demandas de orientação
e/ou disciplinas, quando não supridas pelo acervo existente na biblioteca. Os materiais de uso
didático, equipamentos eletrônicos como filmadora, gravador digital ficam na coordenadoria e
são sempre disponibilizados para uso dos professores e acadêmicos, bem como nos eventos
organizados pelo curso. Os demais equipamentos como notboocks e datashows móveis, ficam
armazenados na sala de audiovisuais, sob os cuidados da secretária das coordenadorias, a qual
efetua o controle e disponibiliza para os professores, conforme agendamento prévio.
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Existem

na

Unidade

duas

salas

para

uso

dos

professores

efetivos

e

colaboradores/convocados, ambas com gabinetes individuais de trabalho e orientação de
acadêmicos. Uma está equipada com mesas individuais, um aparelho de ar condicionado e um
computador usada pelos professores efetivos do curso de Letras e convocados que atendem
aos dois cursos. A outra, utilizada majoritariamente pelos professores do curso de Geografia
também está equipada com mesas individuais, armários, um arquivo e dois aparelhos de ares
condicionados. Nesta mesma sala há ainda um espaço com mesa grande e cadeiras estofadas
para realização de reuniões do colegiado de curso, comissões, orientações de alunos do curso
de Geografia, sendo eventualmente usada também pelos professores do curso de Letras e
visitantes.
A secretaria acadêmica é equipada com mesa e computador e conta com um
secretário acadêmico que atende aos acadêmicos, coordenadorias e professores dos cursos de
Geografia e Letras, com expediente das 16:00 às 22:00 horas.
A secretaria administrativa é equipada com duas mesas, dois computadores e quatro
armários. Com dois funcionários que atendem a gerência, as coordenadorias dos cursos e
quando necessário também os professores e acadêmicos. No espaço das secretarias há ainda
uma impressora/copiadora, que atende a demanda coletiva das secretarias, coordenadorias e
professores de todos os cursos.
Até 2013 o curso de Geografia não dispunha de Laboratório específico (Geografia
Humana e Geografia Física) para atividades de ensino, pesquisa e extensão, por falta de
espaço físico. Usava de empréstimo o espaço do Laboratório que serviu ao extinto curso de
Biologia, oferecido na modalidade EAD em convênio com a UFMS. Atualmente o laboratório
de Geografia encontra-se equipado com aparelho de ar condicionado, armários, bancadas, seis
computadores com pontos de internet, mesa e outros equipamentos para uso dos professores e
alunos do curso. Este laboratório tem sido bastante usado para o desenvolvimento de
atividades práticas das disciplinas, para a realização de reuniões, planejamento e
desenvolvimento de atividades do subprojeto PIBID de Geografia, bem como para a
realização de oficinas de produção de maquetes e de solos e rochas.
O espaço do Laboratório de Informática da Unidade foi disponibilizado para o NTE
– Núcleo de Tecnologia da Secretaria Estadual de Educação, que passou a administrá-lo no
período de 2012 a 2016, com uso compartilhado com a UEMS. Em 2012, por ocasião da
190

concessão de uso, o laboratório foi reformado e equipado com computadores novos, sendo 10
máquinas novas da UEMS e 16 máquinas do NTE, das quais 8 (oito) permitiam ser utilizadas
com 2 (dois) usuários individuais.
O referido Laboratório foi utilizado por acadêmicos e professores do curso de
Geografia, no período supracitado, tendo em vista constar na grade curricular do curso a
disciplina de Introdução à Ciência da Computação, cujas aulas práticas eram ministradas neste
espaço. Além disso, o Laboratório e os computadores já foram utilizados várias vezes para
realização de cursos de curta duração e/ou mini-cursos sobre Sistema de Informação
Geográfica/Geoprocessamento com uso de ferramentas on-line, para atender os alunos e
professores do curso de Geografia. No entanto, no ano de 2017, o NTE mudou para outro
prédio na cidade e levou os 16 computadores que eram usados pelo curso de Geografia de
modo compartilhado. Desde então, o espaço ficou inutilizável, haja vista não dispor de
computadores suficientes (somente 10) para atender às demandas do curso e, de modo
específico da disciplina, a qual é ministrada na 1ª série e cujas turmas possuem mais de 40
alunos, além do fato de não possuir ar condicionado.
Desse modo, no ano de 2017 a parte prática da disciplina Introdução à Ciência da
Computação foi ministrada no Laboratório de Línguas, disponibilizado pelo curso de Letras,
em dias e horários específicos. Em 2018 a situação se repete, tendo em vista que a demanda
ainda não foi atendida, mesmo mediante solicitação da coordenadoria e dos professores do
curso de Geografia junto à gerência da Unidade e gestão central da UEMS.
Temos também o LIPP - Laboratório Interdisciplinar de Práticas Pedagógicas, criado
por meio de suporte pedagógico e estrutural do Projeto Institucional Prodocência aprovado
pela CAPES (vigência 02/2014 a 12/2014), ao qual o curso de Geografia estava vinculado. O
Laboratório funciona em uma sala anexa à Biblioteca da Unidade e é usado pelos acadêmicos
e professores do curso de Geografia e de Letras, para reuniões dos subprojetos PIBID,
atividades pedagógicas das disciplinas e Estágios Supervisionados, bem como para
orientações de pesquisa (IC, TCC, por exemplo).
O referido laboratório dispõe de mobiliário (mesa grande, cadeiras estofadas e
armários), dois computadores, e materiais escolares adquiridos com recurso do projeto
intitucional Prodocência e do Projeto Fundect , os quais são utilizados para a elaboração de
atividades acadêmicas e produção de material didático.
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A Unidade possui um auditório para atender todos os cursos. O mesmo possui três
aparelhos de ares condicionados, sala de tradução/gravação de vídeo e dois sanitários
externos, sendo um adaptado para cadeirantes. Em 2014, o espaço passou por reforma, a qual
foi necessária para a substituição da cobertura (estrutura e forro), instalações elétricas, pintura
e assentos. No ano seguinte foi equipado com poltronas estofadas novas, obtidas por meio de
emenda parlamentar. Nos próximos meses o espaço receberá poltronas estofadas novas e
equipamentos de projeção, som e imagem obtidos por meio de duas emendas parlamentares.
Neste espaço do auditório são realizados a maioria dos eventos do curso de Geografia e da
Unidade, tais como palestras, seminários, fóruns, Semana acadêmica de Geografia, atividades
culturais, atividades do PROINCA, entre outros. Além de abrigar eventos externos (reuniões,
palestras, fóruns) de entidades parceiras da UEMS.
A quadra de esportes tem sido usada para a realização de atividades culturais de
caráter interdisciplinar, e de modo mais específico pelos acadêmicos e professores do curso de
Geografia, em atividades didático-pedagógicas e culturais relacionadas a algumas disciplinas
em específico, à exemplo da “Festa das Regiões Brasileiras” realizada em novembro de 2012
e 2013, relacionada à disciplina Organização do Espaço Brasileiro, e da 1ª Amostra Cultural,
relacionada à disciplina Organização do Espaço Mundial, realizada em novembro de 2017, as
quais tiveram um caráter curricular, formativo e cultural, com informações, danças, músicas e
comidas típicas cada região do Brasil e de vários países.
A Unidade também possui uma sala equipada com computador e impressora,
destinada ao Centro Acadêmico de Geografia, que no momento se encontra inativo.
Quanto aos equipamentos o curso dispõe de 3 (três) projetores multimídia fixos em
sala de aula (obtidos por meio de doação da Receita Federal) e um obtido com recurso
interno. Além destes há 10 (dez) aparelhos multimídia móveis, dentre os quais 1 (um)
adquirido com recurso do subprojeto PIBID de Geografia, e 5 (cinco) notebooks, os quais são
de uso comum aos cursos de Geografia e Letras.
O Curso possui ainda uma filmadora digital Sony com tripé. Possui também um
gravador de voz digital, o qual é usado em pesquisas acadêmicas (ambos decorrentes de
doação da coordenadoria do curso).
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Cabe salientar que a filmadora tem sido muito útil para registrar aulas de campo,
visitas técnicas e eventos científicos e culturais realizados pelo curso de Geografia,
possibilitando a criação de um acervo imagético para o curso.
O Laboratório de Geografia possui seis computadores, além de refrigerador, mesa
grande com cadeiras para reuniões e atividades, bancadas para atividades práticas de ensino e
dois microscópios binocular biológico (um decorrente do convênio entre UEMS e UFMS e o
outro comprado com recurso de projeto financiado pelo CNPq), ambos usados pelo professor
de Geografia Física no desenvolvimento de atividades de pesquisas em micropaleontologia.
Neste espaço também foram instaladas duas impressoras para uso do projeto PIBID,
sendo uma multifuncional a laser e outra jato de tinta que também imprime folhas A3, ambas
HP e obtidas com recurso proveniente de bolsas dos alunos e professor coordenador do
PIBID. O laboratório dispõe ainda de uma “capela” para uso de queima e reagentes de
materiais químicos, de uma centrífuga e uma estufa usadas nas pesquisa de Geografia Física.
O laboratório também é equipado com um conjunto de filtração para sólidos suspensos,
notebook HP e câmera digital reflex, adquiridos por meio de recurso de Projeto de Pesquisa
cadastrado no CNPq.
Faz-se importante salientar que ter um Laboratório de Geografia e de Prática de
Ensino devidamente equipado e em funcionamento tem sido uma meta da coordenadoria e
demais professores do curso de Geografia. Por isto estamos trabalhando para dar a este espaço
a estrutura e equipamentos necessários para atender aos alunos e professores do curso.
A Biblioteca está equipada com 5 (cinco) computadores, para a realização de
trabalhos e estudos didáticos, todos conectados à internet via cabo e sem fio e ainda 2 (dois)
computadores utilizados para o cadastramento do acervo pelas auxiliares de biblioteca. Os
equipamentos estão disponíveis para acesso e voltados, sobretudo para pesquisa online, de
segunda a sexta-feira no horário das 16:00 às 22:00 horas.
A internet na Unidade está acessível a todos, inclusive nas salas de aula, tendo em
vista que em 2012 teve a velocidade de acesso e transmissão de dados aumentada de 1 (um)
para 4 (quatro) MB.
O acervo bibliográfico específico e de áreas afins à Geografia ainda é pequeno (ver
lista em anexo), todavia nos anos de 2012 a 2014 foram adquiridos novos livros, tanto por
meio de compra licitada, de doações como de permuta com o curso de Glória de Dourados
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que foi extinto. Após 2014 a coordenadoria do curso encaminhou à direção da biblioteca
central da UEMS mais uma planilha para aquisição de obras que serão utilizadas como
bibliografia para o Projeto Pedagógico em vigência e o que está em processo de reformulação.
Todavia, nos últimos anos não houve mais licitação para aquisição de livros. Desse modo, as
obras acrescidas ao acervo existente após 2014 foram decorrentes de doações e compra com
recurso do Projeto FUNDECT – Edital 025/2015.
Em relação à acessibilidade, na Unidade Universitária de Jardim, os alunos contam
com uma rampa de acesso central interligando as salas de aula, laboratórios e demais salas.
Há também uma rampa de acesso para as novas instalações, onde se encontram mais duas
salas e outra rampa que liga à biblioteca. Há calçamento externo em cimento rústico, em torno
da edificação. Está em fase de elaboração de projeto para a colocação de piso tátil direcional e
de alerta. As edificações são de um único piso, não havendo elevadores para acesso à
portadores de necessidades especiais.

9.2.2 Cursos Disponibilizados:

A UU oferece os cursos de Geografia e Letras Português / Inglês.
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9.3 Principais Ações e Eventos que ocorreram entre os anos de 2013 a 2017
No quadro 27 é possível verificar as principais ações e eventos que ocorreram na
Unidade, durante o quinquênio 2013-2017.
Quadro 27. Principais atividades realizadas na UU de Jardim entre os anos de 2013 a 2017.
Ano

Ações e Eventos
Leitura de Poesia

2013

Fórum de Estágio Supervisionado: Socializando Experiências, (Re)Pensando os Desafios
III AMA – Apresentação de Monografia em Andamento

2014

Programa de Integração ao Calouro – PROINCA
Varal de Poesia
Programa de Integração ao Calouro – PROINCA

2015 Festa Junina Interdisciplinar – Letras e Geografia
IV Colóquio de Linguística e Literatura – UEMS
I Seminário Educação Indígena e Sustentabilidade
Capacitação: Lousa Digital Letras e Núcleo de Novas Tecnologias de Jardim (NTE)
2016

1º Sarau Literário UEMS
II Fórum e I Seminário de Estágio Supervisionado
I Mostra Dramatúrgica da Cultura Latina
I Sarau Literatura Africana em Foco
Palestra proferida pela profª Drª Silvana Silva – UFRGS “O homem na língua – perspectivas
antropológicas da enunciação para o ensino da escrita”
Programa de Integração ao Calouro – PROINCA
VII Semana de Letras “Ensino e pesquisa na área de Letras – desafios e perspectivas”
Mesa Redonda -Ensino e formação: Desafios frente à contemporaneidade; "O que acontece quando
trazemos perspectivas multi-inter-trans-culturais na formação de professores de línguas/linguagens?
Foco na imigração recente no Brasil pelas mídias" / "O leitor em frente ao espelho: reflexo e distorção
da leitura literária"

2017

Conferência - “O texto científico na academia: percursos necessários”
Mesa Redonda -Literatura contemporânea e humanidades: textos de resistência "Prosa contemporânea
e possibilidades de resistência" e "Negatividade e resistência na poesia brasileira contemporânea"e"A
lírica de guerra na poética de Manoel de Barros"
Conferência -“Centopeia poética: a tradição satírica luso-brasileira e a obra de José Joaquim Correia de
Almeida (1854-1905)”
Mesa Redonda
- Temas emergentes e vozes subalternas nos estudos de linguagens
"Metrolinguagem, translinguagem e superdiversidade: discutindo temas emergentes nos estudos de
linguagens" e "Histórias de fronteiras pelas vozes subalternas paraguaias"
Conferência - "Manoel de Barros: A crítica e o projeto estético"
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Ano

Ações e Eventos

2017 Apresentação Cultural Acadêmicos do Curso de Letras “Poemas e Canções”
AMA – Apresentação de Monografias em Andamento
Palestra Setembro Amarelo Autoestima e Relações Interpessoais
VII Semana de Letras “Ensino e pesquisa na área de Letras – desafios e perspectivas”
Conferência - “Nas fronteiras da(s) prática(s) translíngues e da educação linguística crítica:
perspectivas e problematizações em tempos de mobilidade e reflexividade”
Mesa Redonda - Bate papo com escritores ; Obras: "Para que poetas em tempo de terrorismos?" Alberto Pucheu / “Tirar os rabiscos da gaveta e se (re)escrever em folhas recicladas: como ser
escritora, editora e produtora de livros" - Fernanda Ebling (Arrebol Coletivo)/
Mesas Redondas -Ensino e formação: Desafios frente à contemporaneidade; "O que acontece quando
trazemos perspectivas multi-inter-trans-culturais na formação de professores de línguas/linguagens?
Foco na imigração recente no Brasil pelas mídias" / "O leitor em frente ao espelho: reflexo e distorção
da leitura literária"
I Seminário Educação Indígena e Sustentabilidade
Lançamento do Livro “ Aral Moreira: Memórias e Histórias de nossa gente”
Conferência - “O texto científico na academia: percursos necessários”
Mesa Redonda -Literatura contemporânea e humanidades: textos de resistência "Prosa contemporânea
e possibilidades de resistência", "Negatividade e resistência na poesia brasileira contemporânea" e "A
lírica de guerra na poética de Manoel de Barros"
Conferência -“Centopeia poética: a tradição satírica luso-brasileira e a obra de José Joaquim Correia de
Almeida (1854-1905)”
Mesa Redonda
-Temas emergentes e vozes subalternas nos estudos de linguagens
"Metrolinguagem, translinguagem e superdiversidade: discutindo temas emergentes nos estudos de
linguagens" e "Histórias de fronteiras pelas vozes subalternas paraguaias"
Conferência de encerramento - "Manoel de Barros: A crítica e o projeto estético"
Apresentação Cultural dos alunos do curso de Letras “Poemas e Canções”
AMA – Apresentação de Monografias em Andamento
Encontro de Ensino Pesquisa e Extensão – ENEPEX
Palestra Setembro Amarelo Autoestima e Relações Interpessoais
Lançamento do Livro Prof. “Práticas de Língua, Linguagens e Literatura”
Mapeamento dos serviços ecossistêmicos na Amazônia brasileira: Análise crítica de uma ferramenta de
manejo ambiental”
Palestra: “A Geografia que se ensina nas escolas indígenas de MS: Considerações a partir dos
municípios de Dourados, Amambaí e Caarapó”
Palestra: “Os estudos do relevo no Pantanal da Nhecolândia”
Colóquio de Pesquisas dos Egressos do Curso de Geografia da UEMS
“II Seminário: Educação indígena e sustentabilidade”
Palestra: “Setembro Amarelo: Autoestima e Relações Interpessoais”.
II Encontro de Geografia e Turismo
Fonte: Gerência da UU de Jardim – UEMS 2018.
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A seguir, é possível verificar as principais ações e eventos os quais alunos e
professores participaram entre os anos de 2015 a 2017 em atividades externas.
Quadro 28. Principais atividades externas da UU de Jardim entre os anos de 2015 a 2017.
Ano

Ações e Eventos

2015 I FLIB – Feira Literária de Bonito
II FLIB – Feira Literária de Bonito
2016 CIELLI – Colóquio Internacional de Estudos Linguísticos e Literários

Local
Bonito/MS
Bonito/MS
Maringá/PR

Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPEX – Dourados/MS

Dourados/MS

Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPEX

Aquidauana

Visita Técnica à Aldeia Taboquinha,

Nioaque/MS

Participação de acadêmicos no Desfile Cívico Militar do Aniversário de Jardim

Jardim/MS

Jornada Cultural Retirada da Laguna

Jardim/MS

Participação de Acadêmicos no Desfile Cívico Militar de 7 de Setembro

Jardim/MS

Viagem de campo para estudo da geomorfologia da Serra da Bodoquena

Bodoquena MS

Viagem de Campo para Foz do Iguaçu/Paraná

Foz do Iguaçu/PR

Atividade Cultural “Circuito Águasom” e atividade acadêmica “Exposição da
São Paulo/SP
Viagem de Campo para São Paulo”
2017 Exposição do Trabalho de Campo em Foz do Iguaçu/Paraná

Foz do Iguaçu/PR

XVIII Jornada do Trabalho – “A dialética entre o pessimismo da razão e o
otimismo da ação para a classe trabalhadora em tempos de golpe

Goiás/GO

Enanpege (XII Encontro Nacional de Pós-graduação em Geografia).

Porto Alegre/RS

UNICAMP - XVII Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada – Os
Campinas/SP
desafios da Geografia Física na fronteira do conhecimento.
Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPEX

Dourados/MS

Festival da Arara Vermelha

Jardim MS

Viagem Técnica Interdisciplinar entre os cursos de Geografia da UEMS de Jardim
Bodoquena /MS
e de Campo Grande
Fonte: Gerência da UU de Jardim - UEMS 2018.
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A seguir, nas imagens 72 e 73 é possível conferir o registro de algumas atividades
realizadas:
Imagem 72. CIELLI – Colóquio Internacional de Estudos Linguíticos e Literários na UEMUniversidade Estadual de Maringá/PR.

Gerência da UU de Jardim – UEMS 2018.

Imagem 73. Visita a Aldeia Taboquinha – Evento Interdisciplinar.

Gerência da UU de Jardim – UEMS 2018.
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9.4 Destaques

✔ Lançamento em 2015 do Livro - A vida e obra de Lobivar Matos: O Modernista
(des)conhecido - Profª. Drª. Susylene Araújo. Campo Grande: Editora da UFMS,
2009. - A Vida e a Obra de Lobivar Matos: o modernista(des)conhecido. 2009. 206f.
✔ Lançamento de Livro - Profa. Dra. Ana Paula Camilo Pereira: Asas da centralidade em
céus conhecidos: a dinâmica empresarial do setor de transporte aéreo no território
brasileiro. 1. ed. São Paulo: Annablume, 2016. v. 1. 331p. Durante o Enanpege (XII
Encontro Nacional de Pós-graduação em Geografia). Porto Alegre/RS. De 12 a 15 de
outubro de 2017.
✔ Lançamento do Livro, vol. 1: “Geografia e suas Linguagens: A Construção de novas
leituras sobre o espaço regional Sul-Mato-Grossense”, organizada pelas professoras
doutoras Ana Paula Camilo Pereira, Patrícia Alves Carvalho e Sandra Cristina de
Souza, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Unidade de Jardim,
durante a VII Semana de Letras.
✔ Lançamento do Livro “Aral Moreira:Memórias e Histórias de Nossa Gente” do Profº
Jefferson Machado Barbosa em 02 de agosto de 2017.
✔ Lançamento do Livro Prof. “Práticas de Língua, Linguagens e Literatura” do Prof.
Anaillton de Souza Gama em 04 de novembro de 2017.
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UNIDADE UNIVERSITÁRIA
DE
MARACAJU

Fonte: Gerência da UU de Maracaju – UEMS 2018.
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10. Unidade Universitária de Maracaju

10.1 Dados Socioeconômicos do Estado e da Região20

A cidade de Maracaju está localizada a sudoeste do Estado de Mato Grosso do Sul,
na microrregião de Dourados. Fundada em 11 de junho de 1924 e possui uma população de
37.405 habitantes segundo dados do censo de 2010 do IBGE, deste total 19.387 são homens e
18.018 são mulheres, em 2014 estima-se uma população de 42.101 habitantes. A população é
predominantemente urbana com 86,15%% residindo na cidade.
A economia do município está sustentada no setor produtivo, baseada na
agropecuária. Conforme dados do Governo do Estado, em 2012, Maracaju foi o 6º município
no ranking do PIB/MS, com um PIB a preços correntes de R$ 1.321.555.842, destes, 49,69%
estão relacionados ao comércio e serviços, 14,19% à indústria e 36,13% à agropecuária.
O IDHM em 2010 aumentou 23,28% em relação ao IDHM em 2000 (0,597), atingiu
o índice de 0,736, o 5º maior índice do estado, acima da média estadual (0,729), situando a
cidade na Faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). Possui uma
população residente na faixa de 18 a 24 anos de 5.228 pessoas que representa uma faixa de
pessoas com idade para cursar um curso superior, 1.835 pessoas cursavam em 2010 o ensino
médio, 1.346 pessoas estudavam em cursos de graduação, destas, 425 em cursos públicos.

10.2. Informações Sobre a Unidade

A UU de Maracaju está situada à Avenida João Pedro Fernandes, nº 2101, Centro.

20 Texto na íntegra. Fonte: Documento de Recredenciamento dos Cursos 2015 – UEMS/PROE.
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10.2.1 Infraestrutura:21

Quanto à infraestrutura a Unidade Universitária de Maracaju; consta de blocos em
alvenaria em único pavimento, com cobertura de telhas de fibro cimento, tipo canalete 49
sobre madeiramento de primeira qualidade e estrutura de concreto armado. As edificações,
dividem-se em 4 blocos.
•

Bloco I: setor administrativo da unidade, composto de sala da gerência; secretaria
acadêmica, com 04 computadores, mesas, cadeiras, armários e 01 máquina de xerox
multifuncional; 01 sala coletivas para os professores dos cursos de Administração e
Pedagogia, com 02 computadores, mesas e cadeiras; 01 sala compartilhada, para as
coordenadorias dos cursos de Pedagogia e Administração, com 02 computadores,
mesas e cadeiras; 01 sala de multimídia, com data show fixo e sistema de som; 01 sala
de atendimento individual ao aluno; 01 sala de reprografia; 01 sala (central de
telefonias e informática); 01 biblioteca, além de dependências sanitárias.

•

Bloco II: Bloco de salas de aula e sanitários.

•

Bloco III: consta de laboratório de Informática, com 25 computadores novos e acesso
à internet; Laboratório Lúdico Pedagógico – “Brinquedoteca”; salas de aula; cozinha e
dependências sanitárias.

•

Bloco IV: auditório, lanchonete e sanitários.
Na Unidade, estão disponíveis para uso nas atividades didático-pedagógicas: 01

filmadora Sony, 01 máquina fotográfica, 01 homme theater, 11 data shows, 02 notebooks, 01
mesa de som para eventos. Todas as salas de aula estão equipadas com telão para projeção de
slids e ventiladores.
A Biblioteca possui acervo distribuídos nas áreas de Administração e Pedagogia;
assinaturas de periódicos e revistas, além de 10 computadores novos para uso dos acadêmicos.
O curso de Administração recebeu um aluno cadeirante com dificuldades motoras em
2011. Desde então, foi contratado pela Pró-reitoria de Ensino um professor tutor para
acompanhá-lo durante as aulas. Também foi adquirido pela Pró-reitoria de Extensão e
Assuntos Comunitários (Divisão de Inclusão e Diversidade) um notebook, um mouse/teclado
especial para pessoas com deficiência motora, e um gravador.
21 Texto na íntegra. Fonte: Documento de Recredenciamento dos Cursos 2017 – UEMS/PROE.
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Em relação à acessibilidade a Unidade possui rampa de acesso na entrada da
Unidade, bem como sinalização do estacionamento; calçada ligando a vaga de estacionamento
do cadeirante ao corredor de acesso às dependências da Unidade; existem sanitários para
pessoas portadores de necessidades especiais.
Há calçamento externo em cimento rústico, em torno da edificação e o acesso à
Unidade é feito por ruas asfaltadas e iluminadas, havendo estacionamento para os veículos.
Está em fase de elaboração de projeto para a colocação de piso tátil direcional e de alerta.

10.2.2 Cursos Disponibilizados:

A UU oferece 02 (dois) cursos de Graduação: Administração e Pedagogia.

10.2.3 Parcerias / Outros:

➢ Convênio de Cooperação mútua e de cessão de pessoal que entre si celebram a UEMS
e a Municipal de Maracaju (renovado a cada 4 anos);
➢ Agente de Integração – IEL / MS –Instituto Evaldo Lodi (anualmente);
➢ CIEE – Centro de Integração Empresa – Escola (anualmente);
➢ SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (cedência do espaço físico
para execução de cursos relacionados à área de informática e cursos teóricos);
➢ Convênios firmados entre as empresas e instituições de ensino para a concessão de
estágio curricular supervisionado dos alunos matriculados nos Cursos de
Administração e Pedagogia, Unidade de Maracaju.
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10.3 Principais Ações e Eventos que ocorreram entre os anos de 2013 a 2017
No quadro 29 é possível verificar as principais ações e eventos que ocorreram na
Unidade, durante o quinquênio 2013-2017.
Quadro 29. Principais atividades realizadas na UU de Maracaju entre os anos de 2013 a 2017.
Ano

Ações e Eventos
XI Semana Acadêmica de Administração de Maracaju com o tema: “Administração em Movimento –
Renove, Inove seus Conceitos sobre a Profissão do Administrador
Projeto de Ensino: Acompanhamento Contínuo dos alunos na aplicação de modelos estatístico

2013

Colocação e Percepção Profissional do Egressos do Curso de Administração
Projeto de Extensão: Empresa Junior de Maracaju
II Simpósio Virtual de Administração do CRA-MS (Organização Conselho Regional de Administração
do Mato Grosso do Sul)
IX Semana Acadêmica de Maracaju: Gestão Educacional: Práticas Pedagógicas e Institucionais.
X Semana Acadêmica de Maracaju: Cultura e Integração

2014

XI Semana Acadêmica de Administração: Empreendedorismo na Geração Y
Projeto de Ensino: Acompanhamento Contínuo dos alunos na aplicação de modelos estatístico
Projeto de Extensão: Catálogo de Plantas Medicinais
XI Semana Acadêmica Memórias, Culturas e Educação
Oficina de Contação de Histórias

2015

XII Semana Acadêmica de Administração: Agronegócio e Desenvolvimento Regional
Cooperativismo e Sustentabilidade
XII Semana Acadêmica e V Encontro Científico do Curso de Pedagogia: “Interdisciplinaridade e
Interculturalidade, Possibilidades na/para Educação.”
XIV Semana Acadêmica de Administração: Administrando para o Sucesso

Ciclo de Palestras Sobre Comportamento Humano e Organizacional: Liderança e Motivação
2016 Ferramentas para o Desenvolvimento Pessoal e Profissional
Ciclo de Palestras Sobre Comportamento Humano e Organizacional: O Perfil do Acadêmico de
Administração e Mercado de Trabalho
Projeto de Ensino: Acompanhamento Contínuo dos alunos na aplicação de modelos estatístico
Programa de Integração ao Calouro – PROINCA
Programa de Integração ao Calouro – PROINCA
Apresentação Cultural do Grupo de Chorinho” Pádua e a Confraria do Choro”
2017

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID – Unidade de Maracaju
XV Semana Acadêmica de Administração: Empreendedorismo e Inovação: o caminho para o sucesso
Projeto de Extensão: Empresa Junior de Maracaju/MS
Visita Técnica ao Instituto Educacional BM&F
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Ano

Ações e Eventos

2017 Projeto de Ensino: Revisão de conteúdos disciplinares para a redação de artigos científicos
Fonte: Gerência da UU de Maracaju – UEMS 2018.

A seguir, é possível verificar as principais ações e eventos os quais alunos e
professores participaram durante o quinquênio 2013-2017 em atividades externas.
Quadro 30. Principais atividades externas da UU de Maracaju entre os anos de 2013 a 2017.
Ano

Ações e Eventos

Palestra: Desafios para a continuidade das empresas familiares no agronegócio – a experiência
2013 brasileira (Organização Sindicato Rural de Maracaju)
Palestra Álcool e Direção – Nova Lei Seca
Palestra Comportamento Humano no Trânsito
Palestra: Inovação e Empreendedorismo (Organização Conselho Regional de Administração de Mato
Grosso do Sul)
2014 Solenidade de Abertura da Semana dos Alunos com Necessidades Especiais (Organização Secretaria
Municipal de Educação de Maracaju)
Palestra: Perfil do Profissional para a Agropecuária Brasileira (organização Sindicato Rural de
Maracaju)
Seminário de Trânsito: Seja Você a Mudança no Trânsito
Palestra sobre “Conselho Tutelar”
XII Semana Acadêmica de Administração: Agronegócio e Desenvolvimento Regional
2015 Palestra: Educação Financeira (Organização Sicredi Maracaju)
Palestra: Lideranças Eficazes e Marketing do Agronegócio, Liderança, Motivação e Superação
Humana (organização Sindicato Rural de Maracaju)
Bienal dos Negócios da Agricultura do Brasil Central (Organização federação de agricultura e pecuária
de Mato Grosso do Sul - Famasul)
Caipiração MS
Seminário de Trânsito: Eu Sou + 1 Por Um Trânsito + Seguro.
Semana do Administrador – Palestra com Leandro Karnal (Organização Conselho Regional de
Administração do Mato Grosso do Sul)
Palestra: Perspectivas do Agronegócio Brasileiro (Organização Sindicato Rural de Maracaju)
2016 Palestra: Informações sobre o Cadastro Ambiental Rural – CAR (Organização Sindicato Rural de
Maracaju)
Palestra: Atitudes para Um Novo Tempo (Organização Sindicato Rural de Maracaju)
Visita Técnica ao Instituto Educacional BM&F
Fórum Soja Brasil-Safra 2015/2016, com o tema Planejamento da Safra 2016/2017 – Cenário
Econômico e Condição Climática (Organização Canal Rural)
Caipiração MS
2017 Ciclo de Palestras de Administração – CIPAD 2017 – Edição Maracaju (Organização Conselho
Regional de Administração do Mato Grosso do Sul)
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Ano

Ações e Eventos
Visita Técnica ao Instituto Educacional BM&F
Audiência Pública de Apresentação e Aprovação da Lei de Revisão do Plano Diretor Participativo de
Maracaju (Organização Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município de Maracaju)
Debate Público Sobre a Retirada de Direitos dos Cidadãos Brasileiros (organização Sindicato dos
Trabalhadores em Educação de Maracaju)

Palestra: Perspectivas Economia Brasileira (Organização Sindicato Rural de Mato Grosso do Sul)
Fonte: Gerência da UU de Maracaju– UEMS 2018.

10.4 Destaques

✔ Em 2015, durante a 47ª Exposição Agropecuária de Maracaju, foi lançado o livro
"Risco de Preço na Comercialização da Soja: uso de derivativos pelos produtores
rurais" de autoria do professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, em
Maracaju, Dr. Alex Sandro Richter von Mühlen.

206

UNIDADE UNIVERSITÁRIA
DE
MUNDO NOVO

Fonte: Gerência da UU de Mundo Novo – UEMS 2018.

207

11. Unidade Universitária de Mundo Novo

11.1 Dados Socioeconômicos do Estado e da Região22

Mundo Novo situa-se na denominada Região do Cone-sul, que é constituída por
mais seis municípios banhados pela Bacia do Rio Paraná, sendo que grande parte do seu
território está localizada às margens do Rio Paraná, na divisa com o Estado de mesmo nome.
As exceções são os municípios de Japorã, divisa com a República do Paraguai,
Iguatemi, que faz divisa com a Região Sul-fronteira e o município de Juti, que se localiza
na parte baixa da Região da Grande Dourados, no centro-sul do Estado.
Grande parte da Região do Cone-sul é cortada no sentido longitudinal pelo eixo
troncal da BR-163, em uma extensão de aproximadamente 160 km, desde o município de
Juti, na divisa com Caarapó na Região da Grande Dourados, indo até o município de
Mundo Novo, no limite com o Estado do Paraná na confluência com a cidade de
Guaíra, e pelas rodovias MS-141, que liga a Região do Cone-sul à Sul-fonteira. Essas
rodovias são as principais vias de ligação por estrada pavimentada da Região do Cone-sul a
outras regiões do Mato Grosso do Sul.
Essa Região

tem

sua

formação

econômica

fundamentada

na

produção

agropecuária, com destaque para a produção de grãos nos municípios de Naviraí e
Itaquiraí, destacando-se as culturas de milho, soja e cana-de-açúcar. A pecuária bovina
de corte tem rebanho estimado em aproximadamente um milhão de cabeças, com maior
expressão nos municípios de Iguatemi, Naviraí e Itaquiraí. Na Região também se desponta a
avicultura de corte nos municípios de Itaquiraí e Juti. Como maior polo econômico e de
liderança urbana da Região aparece o município de Naviraí. Além da força da sua
agropecuária, este município experimenta um rápido crescimento da indústria e da
agroindústria, onde se destacam os setores de alimentos, com beneficiamento de carne,
grãos, mandioca, leite; o sucroalcooleiro, da metalurgia, de cerâmica e o têxtil.
O Produto Interno Bruto dessa Região foi estimado no ano de 2012 em R$
2,26 bilhões, sendo o município de Naviraí responsável por 45,5% da formação da
22 Texto na íntegra. Fonte: Documento de Recredenciamento dos Cursos 2017 – UEMS/PROE.
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riqueza regional. As menores economias regionais estão nos municípios de Japorã, que
contribuiu com 2,49% do PIB do Cone-sul, seguido de Juti, que representou 5,10 % do
PIB da Região.
A Região do Cone-sul detinha em 2013 uma população residente estimada em
129.144 habitantes, segundo os dados do último Censo Demográfico. Deste total 74,80% da
sua população residem na zona urbana, contra uma taxa de urbanização de 85,64%
observada para o Estado. Chama atenção a elevada participação da população rural em
Japorã, onde 81,56% dos seus habitantes vivem na zona rural.
Esta Região caracteriza-se pela expressiva presença da agricultura familiar, o
que justifica uma menor taxa de urbanização, onde existem atualmente mais de 20
assentamentos rurais que abrigam mais de 4 mil famílias de pequenos agricultores e
comunidades indígenas. Essas comunidades com produção de subsistência aparecem
principalmente

nos

municípios

de

Itaquiraí,

Iguatemi,

Japorã e Juti, onde

desenvolvem pequena produção de leite, fruticultura e criação de pequenos animais para
o sustento familiar.

11.2 Informações sobre a Unidade

A UU de Mundo Novo está situada na Rodovia BR 163 – Km 20,2 - Bairro
Universitário.
11.2.1 Infraestrutura:23

A estrutura física da Unidade Universitária de Mundo Novo, especificamente no
segmento administrativo, conta com Secretaria Acadêmica, sala de reunião dos professores,
sala de gerência na qual está acoplada a sala de servidor, sala da coordenação do curso de
Ciências Biológicas, sala da coordenação do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, duas
salas de professores e banheiros (masculino e feminino) para uso dos funcionários.

23 Texto na íntegra. Fonte: Documento de Recredenciamento dos Cursos 2017 – UEMS/PROE.
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O curso de Ciências Biológicas utiliza quatro salas de aula para as turmas da 1ª a 4ª
séries, com capacidade para 40 carteiras cada, equipadas com quadro, projetores multimídia,
computadores, ventiladores e aparelhos condicionadores de ar de 18000 BTUs em cada. No
entanto, apesar da 1ª série ter sala de aula própria, a turma está alocada no laboratório
multiuso no bloco novo da Unidade (capacidade para 60 pessoas) e/ou no anfiteatro da
Unidade (capacidade para 120 pessoas), por conta do número elevado de alunos em algumas
disciplinas. Cabe destacar que, o laboratório multiuso como também o anfiteatro são
equipados

com

quadro,

ventiladores,

projetores

multimídia

e

computadores;

os

condicionadores de ar já foram adquiridos e serão em breve instalados nestes ambientes.
A inauguração de um novo bloco na Unidade em fevereiro deste ano possibilitou a
ampliação do número de laboratórios de ensino, pesquisa e/ou extensão, assim como para
demais atividades que fortalecem o processo formativo do professor de Ciências e Biologia.
Atualmente a Unidade conta com os seguintes laboratórios: Química, Zoologia, Ecologia,
Citogenética, Ciência do solo, Botânica e Laboratório de apoio à pesquisa. Uma parte desses
laboratórios é equipada com aparelhos de ar condicionado; a descrição dos equipamentos
presentes nestes laboratórios se encontra no Quadro 02. Além disso, a Unidade conta com
uma casa de vegetação adaptada, um horto de plantas medicinais e um lago raso para o estudo
de macrófitas aquáticas.
A Unidade também possui duas salas de recursos didáticos, uma sala do PIBID
(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), cinco banheiros (dois masculinos
e dois femininos e um de uso individual no anfiteatro) para uso dos alunos, além de vestiários
feminino e masculino equipados com três chuveiros cada, usados por professores, alunos e
estagiários, quando necessário.
A Biblioteca possui, além do acervo, um microcomputador específico para uso dos
acadêmicos na busca do acervo, assim como um espaço para estudos, com ventiladores, e um
laboratório de informática climatizado, contendo cinco microcomputadores com internet e em
bom funcionamento, disponíveis para uso dos alunos e comunidade. O uso das máquinas é
monitorado pelos funcionários da biblioteca. Além dos computadores presentes no laboratório
de informática, a Unidade também possui 4 notebooks que ficam na secretaria acadêmica à
disposição dos funcionários e acadêmicos da Unidade para a realização das atividades de
ensino, pesquisa e extensão.
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Os materiais didáticos de apoio às disciplinas do Curso são: microscópios, lupas,
projetor (Datashow), computadores, aparelho de DVD, notebooks, televisão, micro system,
caixa de som, máquina fotográfica, vidrarias e demais equipamentos presentes nos
laboratórios e material didático confeccionado pelos acadêmicos, como, por exemplo,
maquetes, painéis e jogos didáticos.
Para auxiliar na realização de aulas de campo, atividades de extensão e pesquisa, a
Unidade também conta com uma caminhonete, dois barcos e seus respectivos motores.
Além das dependências direcionadas para o ensino, pesquisa e extensão, a Unidade
conta com espaços de convivência e integração entre a comunidade universitária, sendo uma
quadra poliesportiva, um espaço de lazer natural com troncos de madeira adaptados como
bancos, uma cantina que atende o período noturno e estacionamento para carros e motos.
Atualmente, está sendo realizada a adequação de um espaço para o estacionamento de
bicicletas.
A acessibilidade aos blocos (corredor, banheiro, sala, biblioteca, anfiteatro) para
indivíduos com deficiências ocorre apenas para cadeirantes, através de rampas. Nos banheiros
dos alunos existem sanitários adaptados com barras de apoio e espaço de circulação. No bloco
novo da Unidade, há também a acessibilidade para indivíduos com deficiência visual.

Descrição de Laboratórios

A Unidade possui sete laboratórios para a realização de atividade de ensino, pesquisa
e/ou de extensão, os quais são: Química, Zoologia, Ecologia, Citogenética, Ciência do solo,
Botânica e Laboratório de apoio à pesquisa. Estes são compartilhados pelos cursos de
Ciências Biológicas e Tecnologia em Gestão Ambiental para o desenvolvimento de diversas
atividades dos cursos, acompanhadas pelo técnico de laboratório. Parte desses laboratórios
(laboratórios de Ecologia, Citogenética, Ciência do solo e botânica) são salas de aula
adaptadas.
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Quadro 31. Laboratórios presentes na UU de Mundo Novo.
Laboratório

Laboratórios utilizados para
ensino, pesquisa e/ou extensão

Especificação

Quantidade

Laboratório de Química

01

Laboratório de Zoologia

01

Laboratório de Ecologia

01

Laboratório de Citogenética

01

Laboratório de Ciência do Solo

01

Laboratório de Botânica

01

Laboratório de Apoio à pesquisa

01

Laboratório de Informática

01

Salas de Recursos Didáticos
Fonte: PROE,2018.
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Quadro 32. Descrição dos Laboratórios presentes na UU de Mundo Novo.
Laboratórios

Laboratório de Química

Laboratório de Zoologia

Laboratório de Ecologia

Laboratório de Citogenética

Laboratório de Ciência do Solo

Equipamentos
Capela
Microscópios
Estereoscópios
Destilador de água
Espectrofotômetro UV-Visível
Estufas
Dissecador a vácuo
Evaporador rotativo
Medidor de pH de bancada
Bomba a vácuo
Agitador de tubos
Banho Maria com cuba
Manta aquecedora
Agitador magnético
Jarra de Anaerobiose
Balança digital
Geladeira
Condutivímetro de bancada
Peneiras de granulometria
Fundo para peneira
GPS portátil
Condutivímetro portátil
Medidor de pH portátil
Oxímetro portátil
Reagentes Químicos *
Vidrarias *
Coleção de invertebrados*
Coleção de vertebrados*
Microscópios
Lupas
Freezer horizontal
Balança digital
Microcomputador
Microscópio estereoscópico
Paquímetro digital
Geladeira
Paquímetro manual
Estufas
Geladeira
Microcomputadores
Microscópio óptico trinocular acoplado a
máquina filmadora
Centrífuga
Balanças
Incubadora BOD
Microscópio Estereoscópico
Microscópios
Banho Maria com Cuba
Deionizador
Balança semi analítica
Centrífuga

Quantidade
01
09
03
01
01
02
01
01
01
01
01
01
02
01
01
02
01
01
08
01
01
01
01
01
///
///
///
///
12
05
01
01
01
08
02
01
01
02
02
02
01
01
02
01
01
11
01
01
01
01
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Laboratórios

Equipamentos
Quantidade
Capela de fluxo laminar
01
Capela de exaustão
01
Laboratório de Ciência do Solo
Bloco digestor
01
Chapa de aquecimento
01
Mesa agitadora orbital
01
Microcomputador com impressora e nobreak
01
Laboratório de Botânica
Estufa para secagem de material botânico
01
Materiais didáticos sobre botânica
///
Autoclave
01
Moinho
01
Laboratório de Apoio à pesquisa
Estufa de secagem
01
Mesa de tensão
01
Laboratório de Informática
Microcomputadores
05
Microcomputador
01
Salas de Recursos Didáticos
Diversos recursos didáticos: maquetes, jogos
///
didáticos, painéis etc.*
*Conjuntos de materiais constituídos por diversas especificações e quantidades, de classificação e detalhamento
complexos e extensos.
** Muitos equipamentos da Unidade, listados no quadro acima, são itinerantes, de acordo com a necessidade de cada
momento específico.
***O número de equipamentos aumentará, uma vez que o Projeto - Chamada Fundect/UEMS n° 25/2015 – Apoio à
Graduação e Pós-graduação na UEMS ainda está em andamento.

11.2.2 Cursos Disponibilizados:

A UU oferece 02 (dois) cursos de Graduação: Ciências Biológicas (Licenciatura) e
Tecnologia em Gestão Ambiental

11.2.3 Parcerias / Outros:

➢ Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste;
➢ Universidade Estadual de Maringá – UEM;
➢ Universidade Estadual de Londrina – UEL;
➢ Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação – SIMTED;
➢ Sindicato dos Servidores Municipais de Mundo Novo – SINSERV;
➢ Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio;
➢ Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural – AGRAER;
➢ Sindicato Rural de Mundo Novo;
➢ Faculdade de Administração, Humanas e Exatas de Mundo Novo;
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➢ Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR;
➢ Rede de Ensino Regional Públicas e privadas;
➢ Consórcio Intermunicipal para Conservação do Remanescente do Rio Paraná e Áreas
de Influência – Coripa;
➢ Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Região Cone Sul de Mato
Grosso do Sul – Conisul;
➢ Rádio Pantanal FM;
➢ Jornal O Liberal;
➢ Revista Nativa;
➢ Jornal Tribuna do Povo;
➢ Prefeitura de Mundo Novo: Departamento de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde,
Secretaria de Obras e Infraestrutura, Secretaria de Educação, Secretaria de
Comunicação, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Administração e
Planejamento, Departamento de Cultura, Esporte e Lazer;
➢ Associação Comercial e Industrial de Mundo Novo;
➢

Polícia Militar Ambiental de Mundo Novo;

➢

Colégio Estadual Mendes Gonçalves – Guaíra – PR;

➢

Colégio Estadual Jardim Zeballos – Guaíra – PR;

➢

Colégio Estadual Prof. Jaime Rodrigues – Guaíra-PR;

➢

Grupo de estudos em proteção à biodiversidade – GEBIO – Naviraí, MS;

➢

Prefeitura municipal de Eldorado – MS;

➢

GreenFarm – Empresa administradora de imóveis e de preservação ambiental LTDA. Itaquiraí, MS;

➢

Prefeitura municipal de Japorã – MS;

➢

Centro educacional Mundo Novo Mickey ME - Mundo Novo, MS;

➢

Primeiro serviço notarial e registral civil Itaquiraí – MS;

➢

Empreendimentos LTDA, Eldorado – MS;

➢

Corporação dos patrulheiros mirins de Mundo Novo;

➢

Serviço de registro de imóveis, títulos e documentos e cível das pessoas jurídicas e
tabelionato de protesto de títulos públicos da comarca de Iguatemi;

➢

Suporte consultoria agropecuária LTDA, - Iguatemi, MS;
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➢

Colégio Estadual Presidente Roosevelt, Guaíra – PR;

➢

Bello alimentos LTDA, Itaquiraí – MS;

➢

Itaipu Binacional – Foz do Iguaçu/PR;

➢

Agraer: - Campo Grande/MS ;

➢

Instituto Chico Mendes de conservação da biodiversidade – ICMBio – Umuarama/PR;

➢

Empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul AS (SANESUL) - Campo
Grande/MS.
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11.3 Principais Ações e Eventos que ocorreram entre os anos de 2013 a 2017
No quadro 33 é possível verificar as principais ações e eventos que ocorreram na
Unidade, durante o quinquênio 2013-2017.
Quadro 33. Principais atividades realizadas na UU de Mundo Novo entre os anos de 2013 a
2017.
Ano

Ações e Eventos
Palestra: “Gestão de unidades de conservação municipais: a experiência do município de Naviraí”

2013

III Encontro de Ciência e Tecnologia de Mundo Novo, MS: XII Semana de Biologia e III Semana de
Tecnologia em Gestão Ambiental
Palestras com membros do ICMBio e Itaipú Binacional temas: “Parque Nacional de Ilha Grande:
aspectos da gestão ambiental em uma unidade de conservação” e “Formação de Educadores
Ambientais
Curso de Redação Científica: da pesquisa à publicação

2014

UEMS em Mundo Novo comemora 20 anos de existência da Universidade
IV Encontro de Ciência e Tecnologia de Mundo Novo, MS: XIV Semana de Biologia e IV Semana
de Tecnologia em Gestão Ambiental.
Curso de “Diafanização: clareamento e coloração de pequenos vertebrados”
V Encontro de Ciência e Tecnologia de Mundo Novo, MS: XV Semana de Biologia e V Semana de
Tecnologia em Gestão Ambiental.
Minicurso de Técnicas de coleta, preparação e conservação de insetos
Curso prático de fotografia digital: animais e ambientes naturais

2015

Palestra sobre “Oportunidades e Desafios na carreira de Ciências Biológicas e Gestão Ambiental.”
Ação comemorativa ao “Dia da árvore” com apresentação de palestra dos alunos do curso de
Tecnologia em Gestão Ambiental e plantio de árvores nativas aos alunos da Escola Estadual Castelo
Branco
Palestra “Saneamento e Geoprocessamento: Potencialidades e desafios”
VI Encontro de Ciência e Tecnologia de Mundo Novo, MS: XVI Semana de Biologia e VI Semana
de Tecnologia em Gestão Ambiental
UEMS de Mundo Novo e Copagril difundem manejo de nematoides com palestra com tema
“Nematóides em Grandes Culturas”
Realização de Workshop com exposição dos Projetos desenvolvidos pelos acadêmicos da UEMS,
Oficina com discussão sobre bem-estar e controle da população de animais errantes
Programa de Integração ao Calouro – PROINCA

2016

Campanha de Doação para o Lar São Francisco de Assis (Asilo de Mundo Novo), com a
participação de toda a comunidade acadêmica
Aula Magna com palestra “Oportunidades na Área Ambiental em MS”
Curso de Taxidermia em Peixes
Palestra “Conhecendo a necessidade de planos de arborização urbana”
Sojicultores de Mundo Novo e de municípios da região participaram de um encontro promovido
pela UEMS
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Ano

Ações e Eventos
UEMS de Mundo Novo realiza ação em homenagem ao Dia do Servidor
Alunos em fase de conclusão do Ensino Médio visitam a unidade da UEMS de Mundo Novo
A Secretaria de Saúde de Mundo Novo em parceria com a UEMS/UU de Mundo Novo promoveu o
curso “O uso de fitoterápicos no controle de doenças cardiovasculares”
“Os transtornos mentais nos dias atuais e sua influência na qualidade de vida”
A UEMS promoveu em parceria com a Polícia Militar Ambiental a palestra “Atuação da Polícia
Militar Ambiental no Mato Grosso do Sul”
A UEMS em parceria com a APAE de Mundo Novo promoveu a palestra “A importância das APAE
´s na inclusão social de pessoas excepcionais”
A UEMS promoveu em parceria com a Prefeitura Municipal a palestra “Desafios no gerenciamento
de equipes do Setor Público”
A UEMS promoveu em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Mundo Novo a
palestra “Desafios no gerenciamento de equipes do Setor Privado”
Em parceria com o Departamento de Vigilância Sanitária de Mundo Novo, foi realizada a palestra
de tema “A ação da Vigilância Sanitária em Mundo Novo”
Realização da Aula da Saudade para os formandos
Comemoração do Dia Internacional da Mulher

2017

UEMS em parceria com o Sindicato dos Professores de Mundo Novo (SIMTED) - Mobilização e
Discussão sobre a Reforma da Previdência
Campanha de Doação para o Lar São Francisco de Assis – Asilo de Mundo Novo
Programa de Integração ao Calouro – PROINCA
Em parceria com o Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Mundo Novo e a
Escola Estadual Marechal Rondon, a UEMS realizou evento alusivo ao Dia Mundial da Água
VII Encontro de Ciência e Tecnologia de Mundo Novo, MS: XVII Semana de Biologia e VII
Semana de Tecnologia em Gestão Ambiental
XX Congresso do Diretório Central de Estudantes (DCE)
Exposição dos banners de trabalhos técnicos (ensino, pesquisa e extensão) na UUMN
Oficina técnica-extensionista sobre Educação Ambiental – a participação de alunos do ensino
fundamental da Escola Estadual Marechal Rondon
A UU Mundo Novo em parceria com o SENAR ofertou nove cursos, realizados na Unidade de
Mundo Novo
Workshop de Educação Financeira – Em parceria com o Sicredi, a UU de Mundo Novo, realizou
para os acadêmicos e funcionários o “Workshop de Educação Financeira e Fiscal”

.Fonte: Gerência da UU de Mundo Novo – UEMS 2018.

A seguir, nas imagens 74 e 75 , é possível conferir o registro de algumas atividades
realizadas.
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Imagem 74. Alunos em fase de conclusão do Ensino Médio visitam a unidade da UEMS de
Mundo Novo.

Fonte: Gerência da UU de Mundo Novo – UEMS 2018.

Imagem 75. Homenagem ao Dia do Servidor com a participação da PRODHS.

Fonte: Gerência da UU de Mundo Novo – UEMS 2018.
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A seguir, é possível verificar as principais ações e eventos os quais alunos e
professores participaram durante o quinquênio 2013-2017 em atividades externas.
Quadro 34. Principais atividades externas da UU de Mundo Novo entre os anos de 2013 a
2017.
Ano

Ações e Eventos

Local

Visita Técnica ao Aterro Sanitário de Mundo Novo/MS e ao Aterro Sanitário de Mundo Novo/MS
Dourados
e Dourados/MS
2013

2014

Visita Técnica ao Green Farm

Itaquiraí/MS

Visita Técnica à Empresa Frimesa

Marechal Cândido
Rondon/PR

Visita Técnica às dependências da SANESUL

Mundo Novo/MS

Visita técnica ao Parque Nacional de Ilha Grande

Bacia do Rio Paraná

I Congresso Brasileiro de Ciências e Tecnologias Ambientais

Toledo/PR

Visita aos atrativos naturais da região sudoeste do Mato Grosso do Sul – Bonito e
Viagem técnica/didática à Bonito e Bodoquena/MS
Bodoquena/MS,
Visita técnica ao Green Farm CO2 Free

Itaquiraí/MS

Projeto “Educação e Qualidade de Vida: a UEMS/MN desenvolvendo ações na
sociedade local”, realizou ações sobre “Posse responsável de animais
Mundo Novo/MS
domésticos” na comunidade para alunos do Ensino Fundamental e Médio do
município e da região

2015

Campanha Solidária para o Lar São Francisco de Assis (Asilo).

Mundo Novo/MS

Visita técnica ao Parque Nacional de Ilha Grande

Bacia do Rio Paraná

Participação de Reunião com Conselho Municipal de Meio Ambiente

Mundo Novo/MS

Participação das “Comemorações do Dia do Agricultor” realizado pela
Mundo Novo/MS
Prefeitura e comunidade
Participação da UEMS na Feira Cultural do Município

Mundo Novo/MS

Palestra para Associação de Catadores da Coleta Seletiva de Mundo Novo, na
“sala verde” do Departamento de Meio Ambiente de Mundo Novo para cerca Mundo Novo/MS
de 12 catadores da cidade.

2016

Viagem Técnica/Didática à Foz do Iguaçú/PR

Iguaçú/PR

Participação da UEMS no Desfile Cívico de Mundo Novo

Mundo Novo/MS

Palestra "Diálogos para a Sustentabilidade

Guaíra/PR,

Visita Técnica dos alunos dos cursos de Ciências Biológicas e Tecnologia em
Itaquiraí/MS
Gestão Ambiental ao GREEN FARM em Itaquiraí/MS
Atividade a Campo no Horto Municipal de Mundo Novo, sobre Protocolo de
Mundo Novo/MS
Avaliação Rápida (PAR) e Percepção Ambiental
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Ano

Ações e Eventos

Local

Formação de Educadores Ambientais (FEA), gerenciada pela Itaipu Binacional
através do programa “Cultivando Água Boa”, realizado nas dependências do
Mundo Novo/MS
“Salão Verde” no Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de
Mundo Novo
13º Encontro Cultivando Água Boa, organizado pela Itaipu Binaciona

Foz do Iguaçu/PR

Evento Dia "D", dia de combate ao mosquito da dengue, promovido pela
comunidade de Mundo Novo

Mundo Novo/MS

XX Reunião Brasileira de Manejo e Conservação do Solo e da Água
(RBMCSA), evento organizado pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
(SBCS) e pelo Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR)

Foz do Iguaçu/PR

Evento Dia "D", dia de combate ao mosquito da dengue, promovido pela
comunidade de Mundo Novo

Mundo Novo/MS

Visita Técnica aos Atrativos naturais da região sudoeste do Mato Grosso do Sul

Bonito/MS

Visita técnica ao Parque Nacional de Ilha Grande/ Lagoa Saraiva/ Alto rio
Paraná, como atividade intitulada “Técnicas de amostragem, sucessão, Bacia do Rio Paraná
fitossociologia e geoprocessamento em estudos ecológicos”
Evento em comemoração ao Dia Mundial da Água, realizado em parceria com
o Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Mundo Novo e a
Escola Estadual Castelo Branco. A ação contou com a participação alunos e
professores; além da presença do vice-prefeito, vereadores e demais secretários
municipais
Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão (ENEPEX)
Curso de capacitação de multiplicadores visando atuação em
Empreendedorismo, oferecido pela Agência UEMS de Inovação em parceria
com o Sebrae
Visita Técnica à OCA Ambiental

2017

Mundo Novo/MS

Naviraí/MS
Mundo Novo/MS
Dourados/MS

Visita técnica à Campo para aula Prática de Geoprocessamento

Mundo Novo/MS

Participação em Feira Científica e Cultural – Realizada pela prefeitura

Mundo Novo/MS

Participação de lançamento do Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Mato
Grosso do Sul (PERS-MS) em parceria com a Prefeitura de Mundo Novo. O
evento foi organizado pela SEMAGRO e realizado na Câmara Municipal de
Naviraí

Naviraí/MS

VIII Seminário de Extensão Universitária da Região Centro-Oeste (SEREX)

Dourados/MS

Seminário de avaliação do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência – PIBI/UFGD/UEMS

Dourados/MS

XVI Congresso Brasileiro de Limnologia, Universidade Federal do Rio de
Janeiro

Rio de Janeiro/RJ

V Reunião Paranaense de Ciência do Solo/ II Simpósio Brasileiro de Solos
Arenosos

Maringá /PR

Participação de audiência pública para lançamento do Plano Municipal de
Saneamento Básico do município de Mundo Novo

Mundo Novo/MS
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Ano

Ações e Eventos
Congresso Brasileiro de Ciências e Tecnologias Ambientais (IICBCTA),

Toledo/PR

XII CEB - Congresso de Ecologia do Brasil e III International Symposiun of
Ecology and Evolution

Viçosa/MG

X Encontro de Acadêmicos indígenas de Mato Grosso do Sul

Coxim/MS

“6th BCNP - Brazilian Conference On Natural Products

Vitória/ES

VIII Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental (CONGea)
1º Simpósio Científico sobre Recursos Naturais - SCRN: Ambientes e produtos
naturais: uma visão multidisciplinar”

Campo Grande/ MS
Dourados/MS

XI ENPEC - Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências

Florianópolis-SC

Participação da UEMS na passeata em alusão ao Dia do Meio Ambiente

Mundo Novo/MS

Evento em Comemoração ao Dia da Árvore em parceria com a, Prefeitura de
Mundo Novo e a Itaipu Binacional e alunos da Escola Estadual Castelo Branco

Mundo Novo/MS

“29º Congresso Brasileiro de Microbiologia

Foz do Iguaçu/PR

Visita técnica a áreas degradadas no Município de Japorã

2017

Local

Japorã

Desfile Cívico 7 de Setembro - O evento foi organizado pela Prefeitura
Municipal de Mundo Novo e contou com a participação de diversas entidades e
escolas do município

Mundo Novo/MS

Oficinas Didáticas realizadas pelos bolsistas do PIBID aos alunos da educação
básica das escolas: Escola Estadual Profª. Iolanda Ally, Escola Estadual Castelo
Branco, Escola Municipal Carlos Chagas, Escola Estadual Marechal Rondon,
Escola Estadual Japorã de Japorã/MS, Colégio Adventista e Centro Educacional
Mickey de Mundo Novo

Mundo Novo/MS

13ª Feira de Sementes Crioulas de Juti – MS
Visita técnica aos Atrativos Naturais de Bonito/MS

Juti/ MS
Bonito/MS

Participação da reunião ordinária do Conselho Consultivo do Parque Nacional
Bacia do Rio Paraná
de Ilha Grande
Curso de Ecologia de Fitoplâncton e Perifiton de Água Doce
Visita técnica à empresa Frimesa

Maringá/PR
Medianeira no
Paraná

Viagem Técnica ao complexo da Usina Hidrelétrica de Itaipu Binacional
(Usina, Ecomuseu e o Refúgio Biológico Bela Vista), ao Parque Nacional do Foz do Iguaçu – PR
Iguaçu e ao Parque das Aves na cidade de Foz do Iguaçu.
Visita Técnica à Empresa Sooro
Visita Técnica/Didática ao Rio Paraná e Parque Nacional de Ilha Grande
Visita Ténica ao Laboratório de Anatomia da UNIOESTE
Evento “Encontros e Caminhos”

Marechal
Rondon/PR
Bacia do Rio Paraná
Cascavel/PR
Margens do Rio
Paraná.
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Ano

Ações e Eventos

Unidade de Mundo Novo realizou o evento alusivo ao Dia Mundial da Água
em parceria com o Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de
Mundo Novo e a Escola Estadual Marechal Rondon
Fonte: Gerência da UU de Mundo Novo – UEMS 2018.
2017

Local
Mundo Novo/MS

Nas imagens a seguir, é possível conferir o registro de algumas atividades realizadas.
Imagem 76. Visita Técnica à Empresa Frimesa em Marechal Cândido Rondon/PR.

Fonte: Gerência da UU de Mundo Novo – UEMS 2018.
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Imagem 77. Viagem Técnica/Didática à Foz do Iguaçú/PR.

Fonte: Gerência da UU de Mundo Novo – UEMS 2018.
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Imagem 78. Visita técnica ao Parque Nacional de Ilha Grande/ Lagoa Saraiva/ Alto rio
Paraná, como atividade intitulada “Técnicas de amostragem, sucessão, fitossociologia e
geoprocessamento em estudos ecológicos”.

Fonte: Gerência da UU de Mundo Novo – UEMS 2018.
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Técnica a Foz do Iguaçu – PR – Complexo da Usina Hidrelétrica de Itaipu
Binacional (Usina, Ecomuseu e o Refúgio Biológico Bela Vista), ao Parque Nacional do
Iguaçu e ao Parque das Aves na cidade de Foz do Iguaçu. Número de participantes: 50

Imagem 79. Viagem Técnica a Foz do Iguaçu – PR

Fonte: Gerência da UU de Mundo Novo – UEMS 2018.
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Imagem 80. Visita Técnica à Empresa Sooro – Marechal Rondon/PR - Sooro em Marechal
Cândido Rondon/PR.

Fonte: Gerência da UU de Mundo Novo – UEMS 2018.
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Imagem 81. Visita Técnica/Didática ao Rio Paraná e Parque Nacional de Ilha Grande .

Fonte: Gerência da UU de Mundo Novo – UEMS 2018.
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Imagem 82. Visita Ténica ao Laboratório de Anatomia da UNIOESTE – Campus de
Cascavel/PR
.

Fonte: Gerência da UU de Mundo Novo – UEMS 2018.

Evento “Encontros e Caminhos”, realizado às margens do Rio Paraná. Organizado
por diversos órgãos e instituições da região Sul do MS e região Oeste do estado do Paraná;
UEMS UU Mundo Novo, Escolas Municipais e Estaduais do município de Mundo Novo,
Prefeitura Municipal de Mundo Novo através do Departamento de Meio Ambiente e
Secretaria de Agricultura, Itaipu Binacional (através do premiado Projeto Cultivando Água
Boa (CAB), Conisul (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul de MS),
Coripa (Consórcio Intermunicipal para a Conservação do Remanescente do Rio Paraná e
Áreas de Influência), Prefeitura Municipal de Guaíra e Polícia Militar Ambiental).
Representaram a UEMS 20 pessoas entre alunos e professores.
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Imagem 83. Evento “Encontros e Caminhos”, realizado às margens do Rio Paraná.

Fonte: Gerência da UU de Mundo Novo – UEMS 2018.
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11.4 Destaques

✔ Em 2014, Evento comemorativo aos “20 anos da UEMS” realizado na UU de Mundo
Novo com a participação de 150 pessoas, entre membros da comunidade, alunos e
servidores da UEMS.

Imagem 84. Evento comemorativo aos “20 anos da UEMS” na UU de Mundo Movo.

Fonte: Gerência da UU de Mundo Novo – UEMS 2018.
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✔ Publicação de Capítulo de livro intitulado Agricultura Familiar e acesso a
Tecnologias editado pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo e pela Universidade
Federal de Viçosa – Minas Gerais. Autor: Prof. Leandro M. Marra

Imagem 85. Publicação de Capítulo de livro intitulado Agricultura Familiar e acesso a
Tecnologias

Fonte: Gerência da UU de Mundo Novo – UEMS 2018.
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✔ Divulgação da UEMS/Mundo Novo na Câmara Municipal de Mundo Novo, realizada
no ano de 2015, durante Sessão da Câmara.

Imagem 86. Divulgação da UEMS/Mundo Novo na Câmara Municipal de Mundo Novo,
2015.

Fonte: Gerência da UU de Mundo Novo – UEMS 2018.
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ü Participação na Festa do Peixe no aniversário de 41 anos de Mundo Novo. O evento
foi realizado na Praça Oscar Zandavalli - A UEMS esteve presente, em parceria com a
FOCA (Formação e orientação a criança e ao adolescente), com uma barraca de
aperitivos, com o objetivo de arrecadação de fundo para a comissão de formatura e
também com objetivo de divulgar a Universidade através de flyers e banners.
Passaram mais de 20 mil pessoas pelo evento.

Imagem 87. A UEMS esteve presente, em parceria com a FOCA presente no aniversário de 41
anos da cidade de Mundo Novo.

Fonte: Gerência da UU de Mundo Novo – UEMS 2018.
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ü Realização da Reitoria Itinerante em Mundo Novo - Com a participação de
autoridades da região (Prefeitura e Câmara Municipal), o Reitor e sua equipe,
funcionários e acadêmicos da UEMS de Mundo Novo, além da sociedade civil, a UU
recebeu o projeto Reitoria Itinerante da UEMS. O reitor também deu entrevista no
programa “A Cara do Brasil”, na Rádio Pantanal FM 105,5. Por fim, à noite o Reitor e
o vice-reitor estiveram reunidos com os acadêmicos.

Imagem 88. Reitoria Itinerante em Mundo Novo.

Fonte: Gerência da UU de Mundo Novo – UEMS 2018.
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ü Criação de sites. redes sociais e confecção de flyers para divulgação das ações
desenvolvidas, na UEMS/Unidade. Estas ações também vêm sendo divulgadas
frequentemente na rádio Pantanal FM e nos jornais Tribuna do Povo e O Liberal.
Imagem 89. Rádio Pantanal – Entrevistas e divulgações.

Fonte: Gerência da UU de Mundo Novo – UEMS 2018.

ü Reunião do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Região Cone Sul de
MS (CONISUL). A UEMS de Mundo Novo sediou a reunião dos diretores de
Departamento de Meio Ambiente dos Municípios que integram o Consórcio
Intermunicipal para o Desenvolvimento da Região do Cone Sul de MS. Estiveram
presentes representantes dos municípios de Mundo Novo, Iguatemi, Itaquirai, Japorã,
Eldorado, Paranhos, Tacuru, Sete Quedas e Naviraí. A reunião objetivou a elaboração
de um Plano Regional de Educação Ambiental. A UEMS foi representada por
professores e acadêmicos.
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ü Participações e representações em comitês, conselhos e comissões;
Conselho Consultivo do Parque Nacional de Ilha Grande;
Conselho Municipal de Meio Ambiente de Mundo Novo;
Conselho Municipal de Habitação;
Plano Municipal de Educação;
Comitê Gestor do Programa Cultivando Água Boa.
Nas imagens a seguir, é possível conferir mais destaques da UU de Mundo Novo.
Imagem 90. Encontro com a Vice-Governadora do Estado de MS.

Fonte: Gerência da UU de Mundo Novo – UEMS 2018.
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Imagem 91. Participação da reunião ordinária do Conselho Consultivo do Parque Nacional de
Ilha Grande no ano de 2017.

Fonte: Gerência da UU de Mundo Novo – UEMS 2018.
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Imagem 92. Reunião na Câmara de Vereadores - Busca de apoio financeiro e parceria em
geral.

Fonte: Gerência da UU de Mundo Novo – UEMS 2018.
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Imagem 93. Audiência Pública no Senado e na Câmara em defesa da permanecia do PIBID.

Fonte: Gerência da UU de Mundo Novo – UEMS 2018.
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UNIDADE UNIVERSITÁRIA
DE
NAVIRAÍ

Fonte: Gerência da UU de Naviraí – UEMS 2018.
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12. Unidade Universitária de Naviraí

12.1 Dados Socioeconômicos do Estado e da Região24

Naviraí localiza-se na Região do Cone-sul,

constituída

por

sete

municípios

banhados pela Bacia do Rio Paraná. Parte significativa do seu território está localizada às
margens do rio Paraná na divisa com o Estado de mesmo nome. As exceções são os
municípios de Japorã, divisa com a República do Paraguai; Iguatemi, que faz divisa com
a Região Sul-fronteira e o município de Juti, que se localiza na parte baixa da Região da
Grande Dourados, no centro-sul do Estado.
Fundado em abril de 1952 e emancipado em 1963, o município de Naviraí tem uma
população estimada pelo IBGE em 2015 de 51.535 habitantes. Com uma área territorial de
3.193,552 km², é o 649º maior município em extensão territorial do Brasil e o 8º colocado em
Mato Grosso do Sul, e também um dos maiores municípios da Região Centro-Oeste.
Naviraí desponta como maior polo econômico e de liderança urbana da Região. Além
da força da sua agropecuária, este município vem experimentando um rápido crescimento da
indústria e da agroindústria, onde

se

destacam

os

setores

de

alimento,

com

beneficiamento de carne, grãos, mandioca, leite; o sucroalcooleiro, da metalurgia, de
cerâmica e o têxtil.
A Região do Cone-sul tem sua formação econômica fundamentada na produção
agropecuária. Destaca-se aí a produção de grãos em Naviraí e Itaquiraí, com ênfase para
as culturas de milho, soja e cana-de-açúcar.
A pecuária bovina de corte tem rebanho estimado em aproximadamente um
milhão de cabeças, com maior expressão nos municípios de Iguatemi, Naviraí e Itaquiraí. Na
Região também se desponta a avicultura de corte, nas localidades de Itaquiraí e Juti.
O Produto Interno Bruto dessa Região foi estimado no ano de 2012 em R$
2,26 bilhões, sendo o Município de Naviraí responsável por 45,5% da formação da
riqueza regional.
A Região do Cone-sul detinha em 2013 uma população residente estimada em
24 Texto na íntegra. Fonte: Documento de Recredenciamento dos Cursos 2017 – UEMS/PROE.
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129.144 habitantes. Segundo os dados do último Censo Demográfico, 74,80% da sua
população residem na zona urbana, contra uma taxa de urbanização de 85,64% observada
para o Estado. Chama atenção a elevada participação da população rural em Japorã, onde
81,56% dos seus habitantes vivem na zona rural.
Esta Região caracteriza-se pela expressiva presença da agricultura familiar, o
que justifica uma menor taxa de urbanização, onde existem atualmente mais de 20
assentamentos rurais que abrigam mais de 4 mil famílias de pequenos agricultores e
comunidades indígenas. Essas comunidades com produção de subsistência
principalmente

nos

municípios

de

Itaquiraí,

Iguatemi,

Japorã

e

aparecem
Juti, onde

desenvolvem pequena produção de leite, fruticultura e criação de pequenos animais
para o sustento familiar.
Grande parte da Região do Cone-sul é cortada no sentido longitudinal pelo eixo
troncal da BR-163, em uma extensão de aproximadamente 160 km, desde o município de
Juti, na divisa com Caarapó na Região da Grande Dourados, indo até Mundo Novo, no
limite com o Estado do Paraná na confluência com a cidade de Guaíra, e pelas
rodovias MS- 141, que liga a Região do Cone-sul à Sul-fronteira. Essas rodovias são as
principais vias de ligação por estrada pavimentada da Região do Cone-sul a outras regiões do
Mato Grosso do Sul.

12.2 Sobre a Unidade

A UU de Naviraí está situada à Rua Emílio Mascoli, 275.
12.2.1 Infraestrutura:25

Infraestrutura da Unidade Universitária de Naviraí; consta de blocos em alvenaria,
com cobertura de telhas de fibro cimento, tipo ondulada 49 sobre madeiramento e estrutura de
concreto armado. As edificações, dividem-se em 5 blocos a saber:

25 Texto na íntegra. Fonte: Documento de Recredenciamento dos Cursos 2017 – UEMS/PROE.
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•

Bloco 1: bloco administrativo, composto de salas para: gerência da unidade,
professores, secretaria acadêmica, secretaria administrativa, coordenações de cursos,
almoxarifado, servidor de multimídia, biblioteca, banheiros masculino e feminino. A
Unidade possui piso plano e largura adequada à acessibilidade de cadeirantes.

•

Bloco 2: bloco com 5 salas de aula, 1 laboratórios de química geral e inorgânica, 1
laboratório de informática, 1 cozinha, contendo uma passarela com largura adequada à
acessibilidade de cadeirantes, e acesso às salas de aulas e laboratório.

•

Bloco 3: 3 salas de aulas, 1 laboratórios de química orgânica e sanitários para alunos
masculino e feminino .

•

Bloco 4: 1 sala de aula, 3 laboratórios, para acesso a este bloco, há rampa de
acessibilidade para cadeirantes, com largura e inclinação adequadas.

•

Bloco 5: auditório para 130 pessoas sentadas, 1 laboratório de microbiologia de ensino
do curso de Engenharia de Alimentos, 1 almoxarifado com vidrarias e reagentes. Há
acesso com largura adequada à circulação de cadeirantes, banheiros masculino e
feminino.

•

Bloco 6: Laboratório de pesquisa construído com recursos de Projeto Finep. Este
laboratório hoje se faz o Centro de Pesquisa em Desenvolvimento e Tecnologia
Química – CDTEQ. Contêm laboratório para preparo e análise de amostras, sala para
professores, sala de reunião, sala de alunos e almoxarifado. E ainda, uma Biblioteca
em alvenaria com 180m2, contando com 29 prateleiras para livros, 04 armários em
aço, 02 mesas de madeira, 02 computadores, 27 mesas para leitura, 31 cadeiras
giratórias, 104 bibliocanto, 01 armário guarda volume, ar condicionado, com
acessibilidade aos portadores de necessidades especiais.
A relação a seguir, consta a descrição das salas e os equipamentos que foram

destinados para os cursos da Unidade.
•

05 salas de aulas equipadas com telão, cortinas, ar condicionados;

•

01 sala da coordenadoria com 01 computador, 02 mesas, 03 cadeiras, 02 armários, ar
condicionado;

•

01 sala para secretaria acadêmica;
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•

01 sala de professores compartilhada, com duas mesas para reuniões, escrivaninhas,
cadeiras, armários para que os professores possam guardar seus materiais de trabalho,
05 computadores conectados à internet

•

01 sala para a secretaria administrativa, 01 sala da gerência, 01 biblioteca climatizada,
07 laboratórios para atividades didáticas climatizados, 01 laboratório para atender as
aulas de metodologia científica e digital com 19 computadores, 01 biblioteca, 01
anfiteatro, 01 quadra de esportes e 01 almoxarifado. Conta ainda com 02 sanitários:
masculino e feminino para atender os acadêmicos.
Na Unidade, estão disponíveis para uso compartilhado nas atividades didático-

pedagógicas: doze projetores multimídia, sete retroprojetores, um projetor de slide, dois
televisores, dois vídeo cassetes, um aparelho de som, computadores e impressoras à laser.
Em relação à acessibilidade, na Unidade Universitária de Naviraí, os alunos contam
com uma rampa de acesso central interligando as salas de aula, laboratórios, biblioteca e
demais salas. Há também uma rampa de acesso para as novas salas de aula e instalações, onde
se encontram a cantina, quadra de esportes e auditório, bem como os laboratórios do Curso
de Engenharia.
Há calçamento externo em cimento rústico, em torno da edificação com piso tátil
direcional e de alerta e rampa de acessibilidade, uma vez que o estacionamento da unidade,
encontra-se aproximadamente 1,50 m abaixo do nível de todos os blocos. As edificações são
de um único piso.
A Unidade Universitária de Naviraí conta com os seguintes laboratórios:

Laboratório 1 – Laboratório de ensino de Química
Laboratório de alvenaria medindo 58,875m2, contendo em toda a extensão do seu
comprimento bancadas com tampos de granito e armários fechados. Conta com duas portas de
emergência em ferro. Janelas com vidro e esquadrias de ferro. 2 Bancadas na parte central do
laboratório, contendo tubulação de gás com 4 bicos de Bunsen cada, e nas extremidades
possui cubas de aço inox com torneiras para lavagem de vidrarias. 2 bancadas de granito nas
extremidades do laboratório. Apresentam em seu interior os seguintes equipamentos:
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Relação dos Equipamentos do Laboratório 1.
2 - Agitador de tubos mod. AP-56 PHOENIX LUFERCO (n. série 6479)
3 - Agitador magnético com aquecimento mod. F20530162 VELP SCIENTIFICA
(n. série 152235)
2 - Ar condicionado
2 - Balança analítica mod. AW220 SHIMADZU (n. série D451700139)
2 - Banho Maria mod. 553 FISATOM (n. série 0936306)
1Bloco digestor mod. TE-040/25 TECNAL (n. série 08051416)
1 - Bomba de vácuo mod. TE-058 TECNAL (n. série 0026)
1 - Capela de exaustão UNION
1 - Centrífuga simplex II 24 butirômetros (n. série GL593)
2 -Chapa aquecedora mod. 208/1 NOVA ÉTICA (n. série 09161/03)
1 - Chuveiro e lava-olhos de emergência
1 - Condutivimetro mCA-150 MS TECNOPON (n. série 8772/905)
1 - CPU e monitor
1 - DBO incubadora TE-391 TECNAL (n. série 11031068)
1 - Dessecador de vidro com tampa médio
1 - Destilador com barrilete 50 litros NOVA TÉCNICA
1 -Estabilizador RAGTEC (n. série 063905104947)
1 - Estufa de esterilização e secagem Olidef CZ (n. série ES1A 95E 1306)
1 - Fotômetro de chama mod. 910M ANALYSER (n. série 5238/05)
1 - Medidor multiparâmetro HI 9828 HANNA c/ sonda HI 769828 de PH/ORP/OD/EC/
Temperatura
1 - Mesa agitadora mod. 109-1 NOVA ÉTICA (n. série 23873/10)
1 - Mesa de computador (LAB.INF.)
1 - Mufla mod. 318 D 21 QUIMIS (n. série 803902)
6 - Phmetro mPA-210 MS TECNOPON (n. série 15816/905)
1 - Polarímetro
1 - Quadro branco
1 - Refrigerador Biplex CRM45 CONSUL
1 - Thermoeletric auto sampling system PRÓ-ANÁLISE

Laboratório 2 – Laboratório de Química e Bioquímica de Alimentos
Laboratório de alvenaria medindo 58,875m2, contendo em toda a extensão do seu
comprimento bancadas com tampos de granito, sendo que uma das extremidades possui cuba
de aço inox com torneira, possuindo na parte superior das bancadas armários fechados. Porta
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de entrada e de emergência de ferro. Janelas com vidro e esquadrias de ferro. 2 Bancadas com
tampos de granito na parte central do laboratório com canalização de água sendo que uma das
extremidades com cuba de aço inox com torneiras para lavagem de vidrarias. 2 Bancadas de
granito nas extremidades do laboratório.
O laboratório 2 possui os seguintes equipamentos:
1 - Refrigerador Biplex CRM45 CONSUL (n. série JE1162977)
1 -Agitador magnético com aquecimento mod. 119 NOVA ÉTICA (n. série 09191/03)
1 - Agitador magnético com aquecimento mod. 752A FISATOM (n. série 1161800)
1 - Agitador magnético mod. Q-221-1 QUIMIS (n. série 194)
1 - Ar condicionado
1 - Balança analítica mod. MARK M214Ai BEL (n. série 00783620)
1 - Barrilete 10L
1 - Bloco digestor mod. SL-25/40 SOLAB (n. série 00034/10)
2 - Bomba de vácuo mod. MA053 MARCONI (n. série 05267021)
2 -Capela de exaustão PERMUTION (pequena)
1 - CPU
1 - Cromatógrafo líquido 1090 HP (Série II)
1 - Deionizador FISATOM
1 - Dessecador de vidro com tampa grande
1 - Dessecador de vidro sem tampa grande
1 -Dessecador de vidro sem tampa médio
1 - Destilador de Nitrogênio TE-0363 TECNAL (n. série 08050370)
1 -Destilador mod. 534 FISATOM (n. série 0935443)
1 -Destilador para óleos essenciais mod. MA480 MARCONI (n. série 05181010)
1 -Determinador de fibra TE-149 TECNAL (n. série 12060206)
1 -Estufa para esterilização KAMP
3 -Evaporador rotativo mod. 558 FISATOM (n. série 0903412)
1 -Extrator de gordura/lipídio SL-202/6 SOLAB (n. série 07/13-0007)
1 - Lupa COLEMAN
4 - Manta aquecedora 5000 TECNAL
3 -Manta aquecedora mod. 1000 LUCADEMA SCIENTÍFICA
4 -Manta aquecedora mod. 22 FISATOM (n. série 0924906)
1 -Manta aquecedora mod. 5000 WEA (n. série 6111)
1 - Manta aquecedora mod. Q-321A13 QUIMIS (n. série 105)
1 - Monitor LENOVO
1 - pHmetro HANNA (n. série N1652600)
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2 -Phmetro mPA-210 MS TECNOPON (n. série 15813/905)
1 - Triturador de galhos mod. 2234 PARTNER

Laboratório 3 – Laboratório de Estudo e Desenvolvimento de Materiais e Análise de
Contaminantes Ambientais
Laboratório de alvenaria medindo 43,875m2, contendo em toda a extensão do seu
comprimento bancadas com tampos de granito e alvenaria e armários fechados. Porta de
entrada de ferro. Janelas com vidro e esquadrias de ferro. Uma bancada no centro, contendo
prateleira superior e extremidade com cuba de aço inox com torneiras para lavagem de
vidrarias.
Este laboratório tem os seguintes equipamentos:
1 -Destilador tipo Pilsen SP-5L SP LABOR (n. série 04916/125)
5 -Agitador magnético com aquecimento mod. F20530162 VELP SCIENTIFICA
(n. série 126182)
1 - Agitador mecânico mod. MA1039 MARCONI (n. série 114840038)
1 -Ar condicionado Silentia 19000 SPRINGER
1 - ASAP 2020 MICROMERITICS (n. série 1622)
1 - Balança analítica mod. ATX224 SHIMADZU (n. série D313000009)
1 - Balança semi analítica mod. KN500 DIGIMED (n. série 04D14)
1 - Banho maria com circulação mod. NT249 NOVA TÉCNICA (n. série 10090525)
1 - Banho ultratermostatizado mod. MA184/6 MARCONI (n. série 112210194)
1 - Barrilete 10L UNION
1 - Barrilete 20L PERMUTION
1- Botijão de nitrogênio líquido mod. YDS 35-125 CRYOFARM (n. série GPB2014440201)
1 - Capela de exaustão CASALABOR grande
1 - Capela de exaustão PERMUTION pequena
1 - Compocolor de projeção ref. 7734 MMECL
1 - CPU DR. HANK e monitor SANSUNG (preto)
1 - Cromatógrafo à gás HP 5890 Série II C-128/83 (n. LR47359C)
1 - Cronômetro digital SW2018 CRONOBIO
1 - Deionizador 1800 Evolution PERMUTION (n. série 1.149-47)
1 - Barrilete 30L UNION
1 - Dip coating MA765 MARCONI (n. série 103600010)
1 - Estabilizador de tensão AC monofásico G-CROM
1 - Estufa com circulação e renovação de ar TE-394/1 TECNAL (n. série 15080532)
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1 - Forno Mufla mod. 7000 3P inox EDG (3P-S) (n. série 18/9727)
1 - Forno Mufla mod. FC-1 10P EDG (10P-S) (n. série 18/9754)
1 - Manta aquecedora mod. 22 FISATOM (n. série 244391)
1 - Monitor mod. CB563C-AA LG (n. série 211SP12157)
1 - Multímetro digital de bancada mod. MD-6700 ICEL MANAUS (n. série M6700.0119)
1 - Phmetro TEC-5 TECNAL (n. série 11030339)
1 - Dessecador de vidro com tampa médio
1 - Bomba de vácuo TE-058 TECNAL (n. série 16113247)
1 - Refrigerador DC 49A ELECTROLUX
2 - Refratômetro portátil PAL-1 ATAGO (n. série B128097)
1 - Refrigerador Biplex CRM45 CONSUL
1 - Seladora M300T BARBI/HERMET (n. série 130433)
1 - Serra fita para carnes com extrusor e moedor mod. 3020 BIGOLAR
1 - Sistema vertical de eletroforese mod. LCV-10X10 (n. série L0154/2010)
1 -Triturador de castanha (vermelho)
1 - Moinho de facas mod. MA048 MARCONI (n. Série 100080214
1 - Estufa 430-3D ETHIK TECHNOLOGY (n. série 49391)

Laboratório 4 - Laboratório de Microbiologia:
Laboratório construído em alvenaria medindo 40m2, contendo pias nas laterais com 4 cubas,
2 bancadas com bico de Bulsen para atividades didáticas, armário na lateral.
Este laboratório possui os seguintes equipamentos:
1 - Agitador de tubos mod. AP-56 PHOENIX LUFERCO (n. série 13634)
1 - Aparelho de osmose reversa 10L/h mod. Q342U210 QUIMIS (n. série 15060093)
2 - Ar condicionado KOMECO
1 - Armário grande 2 portas cinza
1 - Autoclave vertical CS100 PRISMATEC (n. fabricação 18508) (Registro
ANVISA 80105530003)
1 - Autoclave vertical mod. AV-30 PHOENIX LUFERCO (n. série 17689)
1 - Balança semi-analítica mod. L303i Weblaborsp.com.br BEL (n. série BE1400677)
1 - Banho-maria mod. HH-S10 WARMNEST (n. série 3849)
1 - Câmara de fluxo laminar BSTEC
1 - Contador de colônias mod. CP-600 Plus PHOENIX LUFERCO (n. série 03187)
1 - Contador de colônias mod. CP-600 Plus PHOENIX LUFERCO (n. série 03188)
1 - Deionizador de água UNION + Barrilete 10L
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2 - Estufa de cultura bacteriológica SP-101/80 SP LABOR (n. série 12/16-0065)
1 - Estufa de incubação DE LEO
1 - Estufa para secagem e esterilização mod. MA033/1 MARCONI (n. série 092560108)
1 - Homogenizador de amostras tipo Stomacher SP-190 SP LABOR (n. série 04916/104)
1 - Jarra anaerobiose PROBAC
1 - Microondas MEF41 ELECTROLUX (n. série 10311CBA)
4 - Microscópio binocular ABM ALLTION (n. série 201001739)
1 - Paquímetro digital mod. 1108-300 INSIZE (n. série 1007123198)
1 - Refrigerador Biplex CRM45 CONSUL

Laboratório 5 - Laboratório de Produtos Naturais e Síntese de Compostos
Orgânicos
Laboratório de alvenaria medindo 42 m2, contendo bancadas laterais com armários
fechados e Bancadas com tampos em granito com cubas:
Este laboratório tem os seguintes equipamentos:
1 - Ar condicionado Elgin 10.000 btus
1 - Ar condicionado Elgin 10.000 btus
1 - Balança mod. MAX DST-15-C/D TRIUNFO (n. série 568/12)
1 - Bomba de vácuo BV006 Omicron (n. série 11104727) (Prof. Sandro)
1 - Bomba de vácuo BV009 Omicron (n. série 1174369) (Prof. Euclésio)
1 - CPU MY MAX e monitor HP (preto)
1 - Despolpadeira
1 - Embaladora e envasadora com bomba e tanque inox MAX1000 MAGOPAC (n. série 496)
1 - Estufa de esterilização e secagem mod. NT 514 NOVA TÉCNICA (n. série 12080555)
1 - Freezer horizontal 2 portas METALFRIO
1 - Lâmpada UV Pradicil
1 - Lanterna de emissão de radiação UV mod. PA0105 (n. série 005) e gabinete de
observação mod. PA0101 (n. série 001) PRO-TOOLS
1 - Máquina de gelo mod. MFG75 VENÂNCIO (n. série 1415981311010409)
1 - Mesa de lavagem e aspersão mod. ML TORTUGAN (n. série 10226)
1 - Bomba de vácuo SL-60 SOLAB (n. série 15-111)
1 - Evaporador rotativo SL-126 SOLAB (n. série 15-016)
1 - Sistema de limpeza por ultrasom LIMP SONIC
1 - Agitador magnético com aquecimento mod. F20530162 VELP SCIENTIFICA
(n. série 152223)
1 - Balança semi analítica mod. BL3200H SHIMADZU (n. série D466900746)
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1 - Banho ultratermostatizado mod. MA083 MARCONI (n. série 05150033)
1 - Centrífuga refrigerada NOVA TÉCNICA
1 - Estufa de esterilização e secagem Olidef CZ (n. série EE2A 94J 107)
1 -Manta aquecedora mod. 202 FISATOM (n. série 0924910)
1 - Manta aquecedora mod. NI1016 NOVA INSTRUMENTS (n. série NI12040094)
1 - Manta aquecedora mod. Q321A25 QUIMIS (n. série 12120866)
1 - Refrigerador Biplex 460 CONSUL (n. série JM4075355)
1 - Agitador de tubos mod. AP-56 PHOENIX LUFERCO (n. série 13632)
1 -Freezer horizontal mod. CHA31CBANA CONSUL (n. série JE1193043)
1 - CPU PREMIER HYTECH e monitor SANSUNG (n. série Y46NHXJC502829P)
1 - Balança analítica M214Ai BEL (n. série BE1600204)
1 - Agitador de tubos AP-56 PHOENIX LUFERCO (n. série 13631)

Laboratório 6 - Laboratório de Processamento e Desenvolvimento de Alimentos
Laboratório em alvenaria medindo 70 m2, com armários fechados, com cuba de inox
e torneira, bancadas com tampos de granito
Este laboratório possui os seguintes equipamentos:
1 - Freezer horizontal 2 portas METALFRIO
1 - Seladora de pedal mod. SP 400 T SULPACK
1 - Agitador de peneiras para análises granulométricas eletromagnético BERTEL
(máq. nº. 5296, n. série 03.17) com 6 peneiras
1 - Agitador magnético com aquecimento mod. F20530162 VELP SCIENTIFICA
(n. série 152230)
1 - Agitador magnético com aquecimento SL-91 SOLAB (n. série 15-084)
1 - Ar condicionado MIDEA
1 - Ar condicionado PHILCO
1 - Balança analítica AUX 320 SHIMADZU (n. série D-310620068)
1 - Balança analítica mod. YP-C2003 BIOSCALE (n. série 1011053)
1 - Balança mod. LC 20 MARTE (n. série 314202)
1 - Batedeira planetária VAEM25 VENÂNCIO (n. série 14498911050512102)
1 - Batedeira planetária VBP 06 VENÂNCIO (n. série 12696811050512089)
1 - Cilindro elétrico inox MB CBI-500N BRAESI (n. série 2591727)
1 - Cortador de alto rendimento CUT.2,5 METVISA (n. série 288)
1 - Cortador de massas 316 ANODILAR (n. série 2104132510)
1 - Crioscópio MK 540 Flex II ITR (n. série GL292)
1 - Cronômetro digital SW2018 CRONOBIO
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1 - Defumador mod. DEF DES WEBER (n. série 078)
1 - Dessecador de vidro com tampa grande
1 - Dessecador dry box mod. CE-120/60 CIENLAB
1 - Estufa com circulação DELEO n. 0706
1 - Extrator de óleos vegetais ERT40 SCOTT TECH (n. série 242)
1 - Filtro prensa FP150-N2-2 SCOTT TECH (n. série 243) com compressor CSA-7,8
SCHULZ (n. série 3379120)
1 - Fogão gás mod. BR2BF VENÂNCIO (n. série 0667691311180245)
1 - Fogão industrial HORGTEL
1 - Forno elétrico mod. FE4221BR SUGGAR (n. série 031240003796)
1 - Forno mod. ciclone gas FCDT8 VENÂNCIO (n. série 1429361207140158)
1 - Freezer horizontal 310 CONSUL
1 - Freezer vertical FE 18 ELECTROLUX
1 - Fritadeira elétrica P5024-PR-310E PROGÁS (n. série 2628199)
1 - Liquidificador industrial LQI-3500 rpm VITALEX (n. série 32930)
1 - Liquidificador industrial LS-06 POLI METALÚRGICA SIEMSEN (n. série 023268)
1 - Liquidificador mod. Diamante Classic Filter BRITÂNIA (n. série 23104)
1 - Liquidificador mod. RI2103 PHILIPS WALITA (n. série 1508)
3 - Mesa aço inox INECOM
5 - Mesa aço inox METAL & INOX
1 - Mesa de computador
1 - Microondas MEF41 ELECTROLUX
1 - Multiprocessador com liquidificador mod. RI7625/91 PHILIPS WALITA (n. série 1422)
1 - Multiprocessador de alimentos MPA Metvisa (n. série 025065)
1 - Paquímetro digital mod. 1108-300 INSIZE (n. série 1007123193)
1 - Phmetro DM-22 DIGIMED (n. série 60382)
1 - Phmetro mPA-210 MS TECNOPON (n. série 15818/905)
2 - Refratômetro de bancada 2WAJ BIOBRIX (n. série 1205001)
2 - Refratômetro portátil PAL-1 ATAGO (n. série B128097)
1 - Refrigerador Biplex CRM45 CONSUL
1 - Seladora M300T BARBI/HERMET (n. série 130433)
1 - Serra fita para carnes com extrusor e moedor mod. 3020 BIGOLAR
1 - Sistema vertical de eletroforese mod. LCV-10X10 (n. série L0154/2010)
1 - Triturador de castanha (vermelho)
1 -Moinho de facas mod. MA048 MARCONI (n. série 100080214)
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7 - Centro de Pesquisa CDTEQ
Laboratório de alvenaria medindo 330m2, construído em 2 pisos, contendo em toda a
extensão do seu comprimento bancadas com tampos de granito e alvenaria e armários
fechados.

Porta de entrada de vidro. Janelas com vidro e esquadrias de alumínio. Um

laboratório central via úmida para preparo de amostras, sala com equipamentos analíticos 2
Espectrofotômetro UV-vis sendo um Cary 50, e outro Espectrofotômetro UV-vis com
comprimento de onda fixo, balança analítica, destilador de água tipo Pilsen, geladeiras, sala
para reagentes, sala para reunião, 3 banheiros, copa para café, sete sala para professores e
local para instalação de elevador. Todas as salas e o laboratório são climatizadas com ar
condicionado de 9.000 e 24.000 BTUs.
Este laboratório tem em seu interior os seguintes equipamentos:
1 - Agitador magnético com aquecimento mod. F20530162 VELP SCIENTIFICA
(n. série 152225)
1 - Agitador magnético com aquecimento mod. MA085 MARCONI (n. série 090391185)
1 - Agitador magnético com aquecimento THELGA (n. série 02003-0513-003250)
1 - Ar condicionado ELGIN
1 - Ar condicionado SANSUNG
1 - Ar condicionado SANSUNG
1 - Balança analítica mod. ATX224 SHIMADZU (n. série D615400001)
1 - Banho ultratermostatizado mod. BUT-10 MARQ LABOR (n. série 139090002)
1 - Bomba de vácuo TE-058 TECNAL (n. série 15123169)
1 - Bomba peristáltica DMC100 MS TECNOPON (n. série 582/1511)
1 - Capela de exaustão SP-150N (vidro) SP LABOR (n. série 04916/125)
1 - Capela de exaustão UNION
1 - Centrífuga NF400R BENCH-TOP (n. série 02-0199)
1 - Chuveiro e lava-olhos de emergência
1 - Condutivímetro CH-9100 METROHM (n. série 1912001002201)
1 - CPU e monitor LENOVO
1 - CPU e monitor SyncMaster 743N SANSUNG (preto)
1 - CPU MTEK e monitor SANSUNG (preto)
1 - CPU SATELLITE e monitor AOC (Projeto GEBIO)
1 - Deionizador de água 50L LUCA-310 LUCADEMA (n. série 6330042497)
1 -Dessecador de vidro com tampa grande
1 - Dessecador de vidro com tampa médio
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1 - Espectrofotômetro UV-1600 PRÓ-ANÁLISE (n. UED0707005)
1 - Espectrofotômetro Cary 50 UV-Vis VARIAN (n. série EL05083346)
1 - Estabilizador eletrônico mod. CMA2000 BETA ELETRONIC (n. série 19827-B)
1 - Estabilizador RAGTEC (n. série 063905104944)
1 - Estufa de secagem e esterilização SL100/A SOLAB (n. série 14-0032)
1 - Evaporador rotativo TE-211 TECNAL (n. série 15120322)
1 - Forno mufla 2000G ZEZIMAQ
1 - Freezer horizontal mod. CHA31CBANA CONSUL (n. série JE1193057)
1 - Geladeira duplex 410 BRASTEMP
1 - Incubadora Shaker SL222 SOLAB (n. série 0025/10)
5 - Manta aquecedora mod. Q321A24 QUIMIS (n. série 12100758)
1 - Microscópio COLEMAN
1 - Phmetro 827 METROHM (n. série 1827001040103)
1 - Ponto de fusão microprocessado Q340M13 QUIMIS (n. série 13040865)
1 - Ponto de fusão PFM II MS TECNOPON (n. série 8190)
1 - Potenciostato MQPG-01 MICROQUÍMICA (n. série 115/05)
1 - Reator de hidrogenação (cód. válvula SS-1RS4 313649001)
1 - Refrigerador DC 49A ELECTROLUX (n. série 70302445)
1 - Ventilador de mesa Vent30H BRITÂNIA (preto)
1 - Destilador tipo Pilsen SP-5L SP LABOR (n. série 04916/126)

Núcleo de práticas Jurídicas (NPAJ) - Navirai26

Este laboratório de ensino foi implantado em 2007, para atender o curso de Direito,
especificamente na área de estágio, com atendimento à população carente de Naviraí e região.
Há um Convênio de Cooperação Mútua, entre a Universidade e a Prefeitura do
Município onde, em uma das cláusulas, consta que o aluguel do spaço físico do NPAJ será
mantido pela Prefeitura. As instalações elétrica, hidráulica e rede lógica, também foram
realizadas pela citada Prefeitura.
Até 2014 o NPAJ estava instalado na Rua Riachuelo, n. 41 e desde 2015 está
instalado em um novo espaço na Rua Yokohama, n. 411. A Universidade dotou o referido
espaço físico com os equipamentos necessários e adequou-o para o funcionamento do mesmo
com:
26 Texto encaminhado pelo NPAJ da UU de Naviraí.
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• Recepção;
• Sala dos professores;
• Sala dos Estagiários;
• Secretaria acadêmica;
• Sala Central (arquivos e impressora);
• 1 sala de para atendimento individual aos assistidos reservada para maior privacidade;
• 4 salas adaptadas com divisórias para atendimento individual aos assistidos;
• 1 sala de audiência;
• 2 almoxarifados;
• 1 cozinha;
• 1 banheiro masculino;
• 1 banheiro feminino com acessibilidade;
• 1 banheiro para professores;
O Núcleo Jurídico possui um pequeno acervo de livros.
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Nas imagens a seguir, é possível verificar alguns registros do espaço do núcleo.

Imagem 94. Vista frontal do NPAJ/Naviraí.

Fonte: NPAJ – UU de Naviraí, 2018.
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Imagem 95. Recepção do NPAJ/Naviraí.

Fonte: NPAJ – UU de Naviraí, 2018.
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Imagem 96. Sala dos professores do NPAJ/Naviraí.

Fonte: NPAJ – UU de Naviraí, 2018.

Imagem 97. Sala dos estagiários1 do NPAJ/Naviraí.

Fonte: NPAJ – UU de Naviraí, 2018.
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Imagem 98. Sala de atendimento 1 do NPAJ/Naviraí.

Fonte: NPAJ – UU de Naviraí, 2018.

O objetivo principal do NPAJ é o de ser um laboratório de ensino, isto é, onde o
acadêmico do curso de Direito inicia a prática das atividades jurídicas, atendendo as pessoas
que necessitam de orientação, montando processos diversos, dando os devidos
encaminhamentos e acompanhando os trâmites, tudo com a supervisão dos professoresorientadores. Desenvolvem atividades de composição e mediação. O objetivo secundário é o
de prestar assistência jurídica gratuita a toda comunidade de baixa renda onde está inserida a
Universidade, bem como a comunidade da região circunvizinha.
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Relação dos Recursos disponíveis do NPAJ de Naviraí.
Equipamento/material
Antena D’ Link
Armário 2 portas de madeira
Arquivo com 4 gavetas
Balcão para computadores
Bebedouro
Botijão de gás
Cadeira diretor giratória
Cadeira fixa c/ braço
Cadeira giratória tipo secretária
Cadeira secretária s/ braço giratória
Cadeira simples
Computadores
Computadores
Condicionadores de ar
Escada 4 degraus
Escaninho em madeira
Escrivaninha
Escrivaninha
Estante de aço aberta
Fogão 4 bocas
Geladeira
Impressora Lexmark MX410
Impressora Samsung SCX 4828
Mesa de reunião
Mesa de reunião oval preta
Mesa grande
Mesa para computador
Mesa para computador
Mesa para impressora
Mesa para impressora
Microondas Brastemp
Notebook
Pia de aço
Poltronas de auditório
Quadro branco
Quadro de avisos
Scanner HP SCANJET 5590
Telefone/fax PANASONIC

Qtd
01
02
08
01
01
01
01
01
19
01
32
18
01
07
01
01
02
08
03
01
01
01
01
01
01
01
02
04
01
03
01
01
01
06
03
01
01
01

Forma de aquisição
UEMS
UEMS
UEMS
Doação externa
UEMS
Doação externa
UEMS
UEMS
UEMS (03 três) com defeito
UEMS
UEMS
UEMS – 01(um) em manutenção
FAPEMS
UEMS
Doação externa
Doação externa
UEMS
Doação externa
Doação externa
Doação externa
UEMS
Doação externa
UEMS
UEMS
UEMS
Doação externa (sem uso)
UEMS
Doação externa (01) uma quebrada
Doação externa
UEMS
Doação externa
UEMS
Doação externa
UEMS
Doação externa
Doação externa
UEMS
UEMS
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O atendimento à comunidade externa ocorre no período matutino, das 08:00 às
11:00. O horário dos estagiários é de 07:00 às 12:00.
Nos períodos interescolares, funcionam plantões para a realização de audiências e
atendimento dos processos em andamento, isto é, os docentes continuam acompanhando os
processos.

Relação Do número médio de atendimentos diários/mensal e anual do NPAJ.
Ano
Diários
Mensal
2013
12
240
2014
18
360
2015
16
320
2016
14
280
2017
14
280

Anual
1920
2880
2560
2240
2240

A Unidade de Naviraí dispõe, atualmente, de um Professor Mestre, que exerce as
funções de Coordenador do Núcleo, dois professores colaboradores, sendo um Mestre e a
outra Mestranda, uma técnica de nível superior e uma técnica de nível médio e uma auxiliar
de assuntos gerais cedida pela prefeitura, para realizar todo trabalho de orientação aos
estagiários e o trabalho jurídico junto ao Fórum, tais como carga de processos, audiências e
outros, que não podem ser realizados pelos estagiários.

Relação por ano do total de estagiários que foram orientados pelo NPAJ de Naviraí.
Ano

Nº
Estagiários

2013

31

2014
2015

46
4

2016

35

2017

35
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Desde o ano de 2012 o Núcleo Jurídico realiza um projeto de acadêmicos assistentes
com o objetivo de preparação dos acadêmicos para:
•

A prática processual, elaboração de peças processuais simples;

•

As responsabilidades do exercício da atividade forense dando-lhe formação
profissional prática;

•

O exercício prático das atividades forenses e aos preceitos judiciais.

Relação do nº de acadêmicos assistentes por ano no NPAJ de Naviraí.
Ano

Nºde Acadêmicos Assistentes

2013

2

2014
2015

3
4

2016

5

2017

4

12.2.2 Cursos Disponibilizados:

A UU oferece 03 (três) Cursos: Direito, Engenharia de Alimentos e de Química.
12.2.3 Parcerias / Outros:

Para dar suporte e solucionar problemas oferecendo uma melhor condição de ensino,
pesquisa e extensão, a UEMS/Naviraí realizou parceria com a Prefeitura Municipal de
Naviraí, visando promover melhorias na infraestrutura, com materiais de consumo,
permanente e serviços que atendam os cursos de Direito, bem como ao Núcleo de Prática e
Assistência Jurídica, Química e Engenharia de Alimentos da UEMS.
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Quadro 35. Parcerias - Valor R$ global anos 2013 a 2017, UU de Naviraí– UEMS.
Ano

Valor R$

2013

15.000,00

2014

60.000,00

2015

30.000,00

2016

60.000,00

2017
Fonte: Gerência da UU de Naviraí – UEMS 2018.

30.000,00

Em 2013 a UEMS/Naviraí recebeu Emendas Parlamentares do Deputado Onevan de
Matos e da deputada Dione Hashioka. Foi feito um convênio de nº 22.406 no valor de R$
110.000,00 (Cem e dez mil reais) com o objetivo de adquirir um veículo, equipamentos de
laboratórios, equipamentos de multimídia, aparelhos de áudio e vídeo, mobiliários em geral e
material de consumo para atender, o ensino e os projetos de pesquisa, ensino e extensão da
UU de Naviraí da UEMS.
No quadro 36 a seguir, é possível analisar as demais Emendas Parlamentares recebidas
através do Deputado Onevan de Matos.
Quadro 36. Emendas Parlamentares recebidas através do Deputado Onevan de Matos.
Ano

Convênio

Valor ($)

2014

23492

50.000,00

Adquirir livros, equipamentos (data show, ar condicionados, geladeiras,
fogão).

50.000,00

Adquirir livros, equipamentos para os Laboratórios dos Cursos de
Engenharia de Alimentos e Química e material de consumo como
vidrarias e reagentes para atender as atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

2015

25259

Objetivo

Adquirir livros para o curso de Direito, e material de consumo como de
expediente para atender as atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Fonte: Gerência da UU de Naviraí – UEMS 2018.
2016

26988

20.000,00

263

12.3 Principais Ações e Eventos que ocorreram entre os anos de 2013 a 2017

No quadro 37 é possível verificar as principais ações e eventos que ocorreram na
Unidade, durante o quinquênio 2013-2017.
Quadro 37. Principais atividades realizadas na UU de Naviraí entre os anos de 2013 a 2017.
Ano

Ações e Eventos
Curso de Libras (iniciante)
Um dia na UEMS – Atividades de Laboratório

2013 III Congresso de Ciências Jurídicas – Jurisdição, Estado e Cidadania – VI Encontro Científico do
Curso de Direito da UEMS
IV Semana Acadêmica Integrada, II Semana de Tecnologia de Alimentos e XI Semana de Química
Curso de Libras (iniciante)
Um dia na UEMS – Atividades de Laboratório
2014 IV Congresso de Ciências Jurídicas – Jurisdição, Estado e Cidadania – VII Encontro Científico do
Curso de Direito da UEMS
V Semana Acadêmica Integrada, II Semana de Tecnologia de Alimentos e XII Semana de Química
Curso de Libras (iniciante)
Um dia na UEMS – Atividades de Laboratório
2015 V Congresso de Ciências Jurídicas – Jurisdição, Estado e Cidadania – VIII Encontro Científico do
Curso de Direito da UEMS
VI Semana Acadêmica Integrada, I Semana de Engenharia de Alimentos e XIII Semana de Química
Curso de Libras (iniciante)
Um dia na UEMS – Atividades de Laboratório
2016 VI Congresso de Ciências Jurídicas – Jurisdição, Estado e Cidadania – IX Encontro Científico do
Curso de Direito da UEMS
VII Semana Acadêmica Integrada, II Semana de Engenharia de Alimentos e XIV Semana de Química
Curso de Produção Artesanal de Cerveja
2017

VIII Semana Acadêmica Integrada, III Semana de Engenharia de Alimentos e XV Semana de Química
– “A importância da Ciência para o Desenvolvimento da Sociedade”.

Divulgação do curso de Engenharia de Alimentos e suas práticas no município de Naviraí –MS
Fonte: Gerência da UU de Naviraí – UEMS 2018.

A seguir, é possível verificar as principais ações e eventos os quais alunos e
professores participaram durante o quinquêncio 2013-2017 em atividades externas.
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Quadro 38. Principais atividades externas da UU de Naviraí, ano 2017.
Ano

Ações e Eventos

Local

Fecularia COPASUL – Conhecer o Processamento da mandioca

Naviraí/MS

Pennacchi Industrial - Conhecer as etapas de produção de balas duras

Arapongas/PR

COOPAVEL - Processo produtivo de farinha de trigo

Cascavel/PR

XIV Encontro Regional Sul de Ciência e Tecnologia de Alimentos na PUC

Curitiba/PR

VIII Seminário de Extensão Universitária da Região Centro – Oeste (SEREX)
Dourados/MS
na UEMS & UFGD
VII Encontro científico do Curso de Direito - Unipar

Cianorte/PR

II Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e XVI Encontro
Umuarama/PR
de Iniciação científica da UNIPAR
2017 A solução de conflitos de direitos fundamentais por meio do processo Civil. Curitiba,/PR
Simpósio Brasileiro de Processo Civil
1º Congresso de Ciências Criminais da Escola Superior de Direito Público

Campo Grande/MS

Ciclo de Palestras “Maria da Penha vai à escola” – em parceria com a
Gerência de Assistência Social do Município de Naviraí, nas escolas estaduais Naviraí/MS
e municipais de Naviraí
Ciclo de Palestras: “Acessibilidade na defesa dos direitos das pessoas com
Naviraí-MS
mobilidade reduzida”, em Escolas de Educação básica de Naviraí
Ação Global a nível jurídico (Ação junto à Sociedade)

Naviraí/MS

Evento organizado pela Escola Estadual Eurico Gaspar Dutra - Ação junto à
Educação Básica de Naviraí Projeto Vitaminas: Reaproveitamento de Naviraí/MS
alimentos
Fonte: Gerência da UU de Naviraí – UEMS 2018.

A seguir, nas imagens 99, 100 e 101 é possível conferir o registro de algumas
atividades realizadas.
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✔

Visita à ADECOAGRO para conhecer as instalações e o processo de produção

de etanol, açúcar e bioeletricidade. Ivinhema, MS. 34 participantes.
Imagem 99. Visita à ADECOAGRO, Ivinhema, MS – 2017

Fonte: Gerência da UU de Naviraí – UEMS 2018.
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✔

Visita à Café Iguaçu – Cornélio Procópio, PR para verificar as etapas

produtivas do café solúvel com a presença de 47 Participantes.
Imagem 100. Café Iguaçu, Cornélio Procópio-PR – 2017

Fonte: Gerência da UU de Naviraí – UEMS 2018.
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✔

Visita ao Frigorifico de Peixe Copisces – Toledo, PR para conhecer o

processamento da tilápia e sua cadeia produtiva. 43 participantes.
Imagem 101. Frigorifico de Peixe Copisces (Toledo, PR)

Fonte: Gerência da UU de Naviraí – UEMS 2018.
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12.4 Destaques

✔ Produção e Publicação em áudio; Gravação no Supremo Tribunal Federal do programa
Saber Direito (TV Justiça) exibido em janeiro de 2017, pelo docente Ricardo
Guilherme Silveira C. Silva: Crimes contra a Administração Pública;
✔ A Unidade oferece atendimento ao público pelo Núcleo de Prática e Assistência
Jurídica (NPAJ) Naviraí através do estágio supervisionado. Conforme quadro abaixo.

Quadro 39. Atendimento prestado pelo NPAJ – Navirai /UEMS.
Ações e Eventos

Nº de Participantes

Atendimentos novos (orientações e atendimentos para ajuizar ação)

334

Iniciais (acordos/cumprimentos de sentença)
Manifestações relevantes em processos em andamento
(contestações/recursos/justificativas/impugnações, etc...)
Atendimentos que não resultaram em ação (orientações)

189

Total Geral
Fonte: Gerência da UU de Naviraí – UEMS 2018.

64
145
732
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UNIDADE UNIVERSITÁRIA
DE
NOVA ANDRADINA

Fonte: Gerência da UU de Nova Andradina – UEMS 2018.

270

13. Unidade Universitária de Nova Andradina

13.1 Dados Socioeconômicos do Estado e da Região27

A cidade de Nova Andradina está localizada a leste do Estado de Mato Grosso do
Sul, na microrregião de Nova Andradina. Fundada em 20 de dezembro de 1958 e possui uma
população de 45.585 habitantes segundo dados do censo de 2010 do IBGE, deste total 22.733
são homens e 22.852 são mulheres, em 2014 estima-se uma população de 50.010 habitantes.
A população é predominantemente urbana com 85,08% residindo na cidade.
A economia é baseada na criação e abate de bovinos, o que lhe rendeu o título de
“Capital do Boi”. Na agropecuária destaca-se também o plantio de soja, milho, arroz, algodão,
feijão, trigo, mandioca, cana-de-açúcar e criação de (além de bovinos), bubalinos, suínos,
ovinos, equinos e aves. No ramo industrial, destacam-se um frigorífico de médio porte
(Frigonova), uma usina de produção de etanol (Energética Santa Helena), uma fábrica de fios
de cobre (Corfio), uma fecularia do Grupo Yamakawa, uma fábrica de móveis, e diversas
outras de médio e pequeno porte.
Além de Nova Andradina ter uma intensa atividade comercial, tornando-se o mais
importante centro de consumo da região. Conforme dados do Governo do Estado, em 2012,
Nova Andradina foi o 7º município no ranking do PIB/MS, com um PIB a preços correntes de
R$ 1.103.294.361, destes, 59,35% estão relacionados ao comércio e serviços, 25,50% à
indústria e 15,15% à agropecuária. O IDHM em 2010 aumentou 14,44% em relação ao IDHM
em 2000 (0,630), atingiu o índice de 0,721, o 8º maior índice do estado, situando a cidade na
Faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). Possui uma população
residente na faixa de 18 a 24 anos de 5.593 pessoas que representa uma faixa de pessoas com
idade para cursar um curso superior, 2.618 pessoas cursavam em 2010 o ensino médio, 1.702
pessoas estudavam em cursos de graduação, destas, 703 em cursos públicos.

27 Texto na íntegra. Fonte: Documento de Recredenciamento dos Cursos 2015 – UEMS/PROE.
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13.2 Informações sobre a Unidade

A UU de Nova Andradina está situada à Rua Walter Hubacher, 138 - Centro.
13.2.1 Infraestrutura:28

A Unidade Universitária de Nova Andradina conta com a seguinte infraestrutura:
•

Bloco Administrativo composto, por um saguão com corredores que interligam a
secretaria acadêmica à sala da gerência, 2 salas de professores, sala da coordenação,
refeitório, sala para abrigar servidor da internet, sala para arquivo, depósito e
banheiros. Neste bloco encontra-se ainda a Biblioteca cujo acesso é externo.

•

A secretaria acadêmica localiza-se numa sala ampla com divisórias abrigando
armários e arquivos, mesas de trabalhos para três funcionárias com 3 computadores
interligados à internet e ainda uma linha telefônica. Numa das divisórias ficam a
máquina copiadora e um bebedouro. Na outra divisória encontra-se a sala dos técnicos
em informática. O ambiente que abriga a secretaria acadêmica é climatizado e
protegido por cortinas.

•

A sala da gerência é composta por dois ambientes: a sala da secretária e a sala do
gerente. Na secretaria da gerência encontram-se uma mesa para a secretária, arquivos,
um computador interligado à internet e uma linha telefônica. Na sala do gerente
encontram-se uma mesa de trabalho e uma mesa com computador interligado à
internet, armários e uma linha telefônica. A sala é climatizada e protegida por cortinas.

•

A sala da coordenação dos cursos é ampla e dividida em dois ambientes. A
coordenação do curso de Computação, licenciatura contém arquivos, mesa de trabalho
e um computador interligado à internet e uma linha telefônica. A coordenação do curso
de Matemática Licenciatura contém arquivos, mesa de trabalho e um computador
interligado à internet e uma linha telefônica. A sala é climatizada e protegida por
cortinas.

28 Texto na íntegra. Fonte: Documento de Recredenciamento dos Cursos 2015 – UEMS/PROE.
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•

A sala dos professores do curso de Computação, licenciatura é ampla e subdividida em
três ambientes, onde os professores fazem as atividades. Na sala encontram-se mesas
para professores, arquivos, uma mesa de reunião, um bebedouro e 5 computadores
interligados à internet e à maquina copiadora. A sala é climatiza

protegida por

cortinas.
•

A sala dos professores do curso de Matemática, licenciatura é ampla e contém somente
um ambiente. Cada professor tem uma mesa, um armário e 3 computadores
interligados à internet e à Maquina Copiadora. A sala é climatizada e protegida por
cortinas.

•

A sala que abriga o refeitório é pequena contendo uma mesa com cadeiras, armários,
um bebedouro, um aparelho de micro-ondas, filtro de água e uma pia. A sala é
climatizada e protegida por cortinas. Uma sala pequena para abrigar o servidor da
internet, e equipamentos de informática em estado de recuperação; a sala é climatizada
24 horas, contendo um roteador com antena externa para internet sem fio. Sala para
arquivo depósito de produtos de higiene e equipamentos de manutenção, dois
Sanitários, sendo um feminino e outro masculino, para professores e servidores
administrativos.

•

A Biblioteca é uma sala ampla com três ambientes e saídas externa com escada e
rampa de acesso com proteção de corrimão. Um dos ambientes, climatizado, encontrase a recepção com 4 computadores para acesso dos acadêmicos e dois computadores
para os funcionários, estantes com o acervo de aproximadamente 7.000 volumes e
mesas própria para estudo. O outro ambiente, também climatizado, serve como sala de
estudos em grupo e contém 5 mesas grandes. O terceiro ambiente, é uma sala pequena
climatizada com mesa computador e armário que serve como base do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência – Pibid. O ambiente da biblioteca
possui um roteador para internet sem fio.

•

O acesso de entrada da rua para o bloco administrativo é feito por escada e uma longa
rampa protegida por corrimão. O acesso do bloco administrativo para as demais
dependências é feito por passarela coberta.
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•

O bloco do Anfiteatro tem acesso por uma passarela coberta em forma de rampa
protegida por corrimão e é composto pelo auditório, cantina, 2 sanitários, 2 vestiários,
depósito, sala para o centro Acadêmico e saguão contendo um bebedouro coletivo.

•

O auditório têm uma pequena sala na entrada onde se encontra a aparelhagem de som
e equipamento para microfone sem fio que estão interligados à duas caixas de som. O
ambiente é amplo e inclinado e serve para 125 lugares sentados em poltronas com
braço para anotações um palco com mesas própria para autoridades com 7 cadeiras,
um púlpito, um projetor multimídia com instalação no teto e uma tela para projeção. O
auditório é climatizado por 3 aparelho de ar condicionado de 60.000 Btus e tem cabo
para internet e acesso à internet sem fio.

•

O bloco A, tem acesso por passarela coberta e abriga: Quatro salas de aulas
climatizadas, que comporta 50 carteiras universitárias, com quadro revestido em cor
verde e tela de projeção. Uma sala de aula adaptada em Laboratório de Ensino,
contendo: duas mesas grandes com a superfície protegida por vidro e cadeiras
estofadas; armários e estantes para abrigar os materiais pedagógicos e livros didáticos;
um armário contendo um Kit de Física, dois suportes móvel de ferro com TV e
aparelhos DVD; uma mesa com computador; um projetor multimídia instalado no teto
e uma tela de projeção. A sala é protegida por grades de ferro e cortinas.

•

O laboratório II de informática, que está equipado com 40 computadores com
processadores Intel Celeron, 4GB DDR3, HD SATA 320 GB e monitores de 18
polegadas de LED e pode contar com o auxílio de fones de ouvido para portadores de
deficiência auditiva; um projetor de multimídia instalado no teto com tela de projeção;
quadro branco; 42 cadeiras estofadas; um aparelho de roteador com antena externa
para internet sem fio. O ambiente é climatizado e protegido por grades de ferro e
cortinas, e ainda uma cozinha contendo armários, utensílios, pia e fogão.

•

O Bloco B está ligado ao Bloco A por passarela coberta, e abriga: Dois sanitários
amplos, sendo um feminino e um masculino contendo Box para deficiente físico. Na
parte externa encontra-se um bebedouro coletivo.Três salas de aula para 50 lugares;
quadro revestido em verde, mesa para professores e tela de projeção. Laboratório de
Informática I que conta: com 30 computadores equipados com processadores Intel
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Celeron, 2GB DDR3, HD SATA 320 GB, monitores de 15 polegadas CRT; com
projetor de multimídia fixo ao teto; quadro branco; e tela para projeção. O ambiente é
climatizado e pode contar com o auxílio de fones de ouvido para portadores de
deficiência auditiva.
•

A área externa é protegida por grades de ferro na parte frontal e por tela nas laterais,
tem acesso pela internet sem fio, e abriga: pátio gramado e arborizado, contendo
mesas e bancos de concreto, um estacionamento interno para 10 veículos e 20 motos,
reservatório de água térreo e caixa elevada, uma quadra de esporte desativada.
Em relação à acessibilidade, os alunos contam com uma rampa de acesso na frente

do bloco administrativo central interligando o bloco das salas de aula, laboratórios e demais
salas. Os banheiros são todos adaptados com barras para a pessoa com deficiência, inclusive
ao cadeirante. Possui ainda rampas de acesso com a inclinação de acordo com as normas
vigentes. Para a instalação, onde se encontra a biblioteca não há acesso, pois o espaço para o
cadeirante é estreito. Está em fase de elaboração de projeto para a colocação de piso tátil
direcional e de alerta.

13.2.2 Cursos Disponibilizados:

A UU oferece 02 (dois) cursos de Graduação: Computação e Matemática.

13.2.3 Parcerias / Outros:

➢ Corpo de Bombeiros;
➢ IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;
➢ 8º Batalhão de Polícia Militar d/CPA 1;
➢ Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educaão (SIMTED de Nova Andradina;
➢ Conselho Municipal dos Direitos da Juventude de Nova Andradina;
➢ 3º Subgrupamento de Bombeiro Militar Independente-Projeto Bombeiro do Amanhã;
➢ Prefeitura Municipal de Nova Andradina;
➢ Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) de Nova Andradina;
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➢ Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus de Nova Andradina;
➢ Secretaria de Estado de Educação-Coordenadoria Regional de Educação CRE-9;
➢ SENAC-Dourados-Programa Menor Aprendiz;
➢ CASSEMS UU de Nova Andradina;
➢ Convênio Prefeitura Municipal de Nova Andradina;
➢ APM da Escola Estadual Porto Primavera, Primavera São Paulo;
➢ JBS/AS;
➢ FINOVA- Fundação Instituto de Tecnologia e Inovação de Nova Andradina;
➢ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul.
O quadro 40 a seguir, elenca os projetos Fundect adquiridos com Recursos
Financeiros Externos no ano de 2016.
Quadro 40. Projetos Fundect adquiridos com Recursos Financeiros Externos no ano de 2016.
Recurso Captado (R$)

Projeto FUNDECT

100.000,00

O Licenciando em Computação no Processo da Incorporação das Tecnologias
Digitais na Educação.

100.000,00

Formação Inicial de Professores de Matemática na Construção de Saberes

96.000,00

Em parceria com a FINOVA- Fundação Instituto de Tecnologia e Inovação de
Nova Andradina: Implantação do NIT da FINOVA.

100.000,00

Incubadora - MS. Em parceria com a FINOVA- Fundação Instituto de Tecnologia e
Inovação de Nova Andradina: Implantação e Consolidação do CITENOVA –
Campus de Integração Tecnológica.

Fonte: Gerência da UU de Nova Andradina – UEMS 2018.
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13.3 Principais Ações e Eventos que ocorreram entre os anos de 2013 a 2017

No quadro 41 é possível verificar as principais ações e eventos que ocorreram na
Unidade, durante o quinquênio 2013-2017.
Quadro 41. Principais atividades realizadas na UU de Nova Andradina entre os anos de 2013
a 2017.
Ano
2013

Ações e Eventos
V SEMANA-Simpósio de Educação Matemática de Nova Andradina
Comemoração 20 anos de UEMS

2014

VI SEMANA-Simpósio de Educação Matemática de Nova Andradina
III SIMPOCOMP – Simpósio de Computação

2015

2016

VI SEMANA-Simpósio de Educação Matemática de Nova Andradina
IV SIMPOCOMP – Simpósio de Computação
V SIMPOCOMP – Simpósio de Computação
VII SEMANA-Simpósio de Educação Matemática de Nova Andradina
VIII Semana – Simpósio de Educação e Matemática de Nova AndradinaA Matemática é SHOW: Do empírico à representação algébrica
Robótica com Winplot
Educação Matemática, Games e Processos de Gamificação
Oficina de Matemática
Dualidade Onda-Partícula
Problemas de Olimpíada da Matemática
Construções de Sólidos Geométricos com ó GeoGebra.

2017

V Simpósio da Computação – SIMPOCOMP
Acompanhamento Pedagógico para os professores do 6° ao 9° ano da Rede Municipal de Educação
Durante o tempo dedicado a “Horas de Atividades”
Projeto de Integração Acadêmica - Coquetel Dançante e Show com o Cantor PH
Educação Inclusiva e formação Pedagógica
Laboratório de Ensino e Desenvolvimento de Sistemas Embarcados-LEDSE
Projeto SCRATCH e ARDUÍNO
Projeto e subprojetos de PIBID: Intervenção pedagógica através da tecnologia

Semana de Ciências e Tecnologia do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul
Fonte: Gerência da UU de Nova Andradina – UEMS 2018.
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A seguir, é possível verificar as principais ações e eventos os quais alunos e
professores participaram durante o anos de 2016 e 2017 em atividades externas.
Quadro 42. Principais atividades externas da UU de Nova Andradina entre os anos de 2016 e
2017.
Ano

Ações e Eventos
5th Brazilian Conference on Intelligent System (BRACIS)

2016

Passagem da Tocha Olímpica pela cidade de Nova Andradina
Olimpíada Brasileira de Robótica 2016
COLBEDUCA - II Colóquio Luso-Brasileiro de Educação - ULBRA

2017

Local
Recife/PE
Nova Andradina /MS
Recife/PE
LBRA, Joinvile - SC

VI EIBPOA – 2017 - Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)

Uberaba,/MG

XIII ESEM Encontro Sul-Mato-Grossense de Educação Matemática

Ponto Porã/MS

VIII CIBEM, 2017 - Congresso Iberoamericano de Educação Matemática

Madri, Espanha-ES

VI Fórum Nacional de Licenciaturas em Matemática (VI FNLM)

Campo Grande/MS

CIEM- Congresso Internacional de Ensino de Matemática, na UBRA

Canoas/RS

RELME31

Lima/Peru

Computer on the Beach 2017

Florianópolis/SC

Nerd/IF 2017

Nova Andradina/MS

FECINOVA Feira de Ciência e Tecnologia de Nova Andradina MS

Nova Andradina /MS

VI- ENALIC

Curitiba/PR

I Seminário de Avaliação do PIBID

Dourados/MS

XXI PROLER na UFGD

Dourados/MS

Projeto SCRATCH e REFORÇO ONLINE - E.E Irman Ribeiro de Almeida e
Silva
Fonte: Gerência da UU de Nova Andradina – UEMS 2018.

Nova Andradina/MS

Nas imagens a seguir, é possível conferir o registro de algumas atividades realizadas.
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Nas imagens a seguir, é possível conferir o registro de algumas atividades realizadas.
Imagem 102. Passagem da Tocha Olímpica pela cidade de Nova Andradina.

Fonte: Gerência da UU de Nova Andradina – UEMS 2018.
Imagem 103. Passagem da Tocha Olímpica pela cidade de Nova Andradina.

Fonte: Gerência da UU de Nova Andradina – UEMS 2018.
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Imagem 104. XIII ESEM Encontro Sul-Mato-Grossense de Educação Matemática/ Ponta Porã
MS.

Fonte: Gerência da UU de Nova Andradina – UEMS 2018..
Campus sede da Maratona de Programação – Etapa Brasileira – Sede/MS – UEMS
de Nova Andradina. Uma das Equipes da UEMS de Nova Andradina ficou classificada em 5º
lugar.
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Imagem 105. Maratona de Programação – Etapa Brasileira – Sede/MS – UEMS de Nova
Andradina.

Fonte: Gerência da UU de Nova Andradina – UEMS 2018.
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13.4 Destaques

✔ Publicação de Livro: Formação Inicial de Professores e a Integração da Prática como
Componente Curricular. Autor: Prof. Dr. Sonner Arfux de Figueiredo;
✔ Publicação de Livro: Práticas de Língua, Linguagem e Literatura Autor: Prof. Dr.
Anailton de Souza Gama;
✔ Capítulo de livro do PIBID-Prelo. Título: A Formação Docente no Interdisciplinar
Matemática e Computação de Nova Andradina-MS;
✔ Premiação aluno destaque da SBC ano de 2017 – Sociedade Brasileira de Computação
– Estudante Welvis Chamorro Reis.

Imagem 106. Premiação aluno destaque – Sociedade Brasileira de Computação.

Fonte: Gerência da UU de Nova Andradina – UEMS 2018.
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✔ Prof. Dr. Anailton de Souza Gama fez o POSFÁCIO no livro SEMENTEIRA, de
autoria de Cláudia Sabbag Ozawa Galindo;
✔ Prof. Dr. Anailton de Souza Gama – Edição de livros (Quadro 43).
Quadro 43. Livros Editados por Prof. Dr. Anailton de Souza Gama.
Autor

Título

Jefferson Machado Barbosa

Aral Moreira: Memórias e Histórias de Nossa Gente.

Sonner Arfux de Figueiredo

Formação Inicial de Professores e a Integração da Prática como
Componente Curricular

Josenildo do Nascimento

Eis-me aqui... Em prosas e versos.

Lucilia Teodoro V. de Leitgeb

Estudos Culturais e Tradutórios: Tradução Brasileira de The Bluest Eye,
de Toni Morrison em análise

David Barbosa da Silveira
Transnacionalização do neopentecostalismo brasileiro: o caso IURD Fonte: Gerência da UU de Nova Andradina – UEMS 2018.

✔ Em 2017 aconteceu o Projeto “A música brasileira em seis cordas: Uma homenagem a
Dilermando Reis”. O evento contou com o violonista e professor da UFMS, Marcelo
Fernandes e foi realizado no anfiteatro da UEMS de Nova Andradina, com estrada
franca. A apresentação fez parte do projeto realizado pela Fundação de Cultura de
Mato Grosso do Sul (FCMS), por meio do Fundo de Investimentos Culturais, e é uma
pequena homenagem ao violonista Dilermando Reis, que no ano passado completaria
100 anos. O produtor cultural Daniel Escrivano foi o proponente do projeto, que é
realizado pela FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) através do FIC
(Fundos de Investimentos Culturais), a turnê passou por 10 cidades do estado.. Neste
projeto, tomarão parte ainda as cantoras Luciana Fisher, Ana Lúcia Gaborim e
Andressa Chinzarian, interpretando canções como Carinhoso e Rosa, de Pixinguinha e
Lua Branca, de Chiquinha Gonzaga.
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Imagem 107. Projeto “A música brasileira em seis cordas: Uma homenagem a Dilermando
Reis”

Fonte: Gerência da UU de Nova Andradina – UEMS 2018.
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UNIDADE UNIVERSITÁRIA
DE
PARANAÍBA

Fonte: UU de Paranaíba – UEMS 2018.
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14. Unidade Universitária de Paranaíba

14.1 Dados Socioeconômicos do Estado e da Região29

O município de Paranaíba tem população estimada, em 2015, de 41.49540.192
habitantes. Ocupa uma superfície de 5 402,778 km², sendo 7,740 km² de terras urbanas.
Paranaíba localiza-se estrategicamente numa região de integração das economias do Brasil
(Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Goiás); situação que começa a ser explorada
mais intensivamente com a construção do gasoduto e o fortalecimento das relações comerciais
dentro do Mercosul.
A chamada Região do Bolsão, na qual está localizado o município de Paranaíba, é
uma região que se desenvolveu dentro de características agropastoris com forte
predomínio da pecuária, porém nos últimos anos está se esforçando para diversificar sua
economia com a expansão de polos industriais, onde se destacam os municípios de Três
Lagoas e Aparecida do Taboado.
Neste sentido, alguns setores têm adquirido características promissoras, entre
eles o da indústria oleiro-cerâmica, de derivados de leite, o têxtil, o de confecções,
frigorífico e o da indústria de produtos e subprodutos oriundos da silvicultura, com destaque
para o papel e a celulose, e os ligados ao setor sucroalcooleiro.
A Região do Bolsão tem características muito próprias devido à sua estreita ligação
e proximidade com os Estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Mesmo após sua
interligação rodoviária pela BR-262 com as demais regiões de Mato Grosso do Sul,
ainda

permaneceu

com

forte

relação

socioeconômica

com estes estados,

sendo

fornecedora de produtos básicos e, ao mesmo tempo, importadora de máquinas,
equipamentos,
outros

peças,

remédios,

produtos

veterinários,

adubos,

herbicidas

e

produtos industrializados de que necessita.
Algumas ações já tem sido desenvolvidas no sentido de implementar projetos de

desenvolvimento ou obras de infraestrutura fundamentais para o desenvolvimento e a
integração da Região à economia do Estado e do centro-sul do País, incluindo o
29 Texto na íntegra. Fonte: Documento de Recredenciamento dos Cursos 2017 – UEMS/PROE.
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Gasoduto

Bolívia-Brasil, a Ferronorte,

a Hidrovia Tietê-Paraná, a UHE 38 de

Porto

Primavera, a Usina Termoelétrica de Três Lagoas e a duplicação da SP-300, que liga
Três Lagoas à malha rodoviária duplicada do Estado de São Paulo.

14.2 Informações sobre a Unidade

A UU de Paranaíba está situada à Avenida João Rodrigues de Melo - s/n – Jardim
Santa Mônica.
14.2.1 Infraestrutura:30

A Unidade Universitária de Paranaíba conta com três blocos com boa infraestrutura
(um bloco com cinco salas de aulas, onde funciona o curso de Direito - matutino e noturno;
um bloco com quatro salas onde funciona o curso de Pedagogia no período noturno e as 3ª, 4ª
e 5ª séries do curso de Ciências Sociais, no período matutino – que está em extinção
gradativa; e outro bloco com duas salas onde funcionam as 1ª e 2ª séries dos cursos de
Ciências Sociais, licenciatura e bacharelado – (projeto pedagógico novo, implantado em 2014
no período noturno), e as repartições do Mestrado em Educação, que conta com secretaria,
sala dos professores, sala de defesa, gabinete de estudos, sala de coordenadoria e também a
sala da coordenadora do CEPEX. Essas instalações acadêmicas estão em perfeitas condições,
contando com 11 (onze) salas de aula equipadas com ar-condicionado, carteiras universitárias,
tela para projeção de slides, mesa com cadeira para o professor e lousa.
Com a transferência dos cursos de Ciências Sociais (licenciatura e bacharelado) para
o período noturno, serão necessárias mais três salas para as atividades didáticas a partir do ano
de 2017, sendo uma sala que comporte 40 alunos e duas salas que comportem 20 alunos cada.
As instalações administrativas têm 01 (uma) sala ampla para as coordenadorias dos
cursos de graduação e pós-graduação da Unidade, separadas por divisórias. Cada
coordenadoria possui computador, mesa, fone, acesso via wireless à impressora da secretaria
acadêmica, cadeiras e armários.
30 Texto na íntegra. Fonte: Documento de Recredenciamento dos Cursos 2017 – UEMS/PROE.

287

Há 01 (uma) sala para a secretaria, dividida entre as secretarias acadêmica e
administrativa, equipadas com arquivos, fone, fax, mesas e cadeiras, equipamento de
reprografia, ar-condicionado e sala da gerência de Unidade, também equipada.
Uma sala coletiva para uso dos professores, com ar-condicionado, mesas, bancadas e
cadeiras, armários com repartições de uso pessoal dos professores, 04 computadores ligados à
internet.
Biblioteca equipada com ar-condicionado, mesas, bancadas e cadeiras para os
estudantes utilizarem de forma individual ou coletiva, dois computadores para consulta do
acervo e livros da área de Educação/Pedagogia, Ciências Sociais e Direito, com livre acesso
aos usuários. Conta também com uma bibliotecária (nível superior), três funcionários (nível
médio), que se revezam para cumprir com o funcionamento das 7h30 às 22h30, de segunda a
sexta-feira, e aos sábados das 8h00 às 13h00. Dentro da biblioteca, possui um laboratório de
informática com 15 (quinze) computadores novos interligados à internet (fibra ótica), com a
possibilidade da utilização de fones de ouvido para alunos com necessidades especiais.
O acervo bibliográfico do novo projeto político pedagógico de Ciências Sociais teve
metade de sua bibliografia comprada pela PROEC, via pregão eletrônico. Os demais livros do
projeto político pedagógico que constavam na planilha não foram enviados pela empresa que
ganhou o pregão.
Um auditório, com capacidade para 140 pessoas, equipado com aparelhagem de som,
DVD e data-show para exibição de filmes e promoção de palestras, cursos e eventos
científicos. Próximo ao auditório estão os sanitários (masculino e feminino), uma cantina e
um espaço para a reprografia.
E ainda, uma cozinha equipada com geladeira, forno e microondas, para uso de
docentes, funcionários e discentes.
Encontra-se à disposição dos docentes e dos alunos, para uso coletivo de todos os
cursos da Unidade, aparelhos de tecnologia como 08 (oito) aparelhos de data-shows, 02 (dois)
aparelhos de notebook, 01 (um) aparelho de DVD, 1 (um) televisor de 29 polegadas.
O curso de Ciências Sociais, via projeto Fundect coordenado pelos professores Ailton
de Souza, Carlos Eduardo França e Sinomar Ferreira do Rio, conseguiram para o curso e uso
geral da Unidade dois notebooks, um gravador de áudio e um armário.
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Com relação à acessibilidade, têm dois conjuntos de rampas de acesso, acompanhados
de escadas com corrimãos, devidamente pintado e sinalizados, um na entrada principal e outro
entre os blocos administrativo e acadêmico. Faltam os pisos táteis para orientação das pessoas
com deficiência visual.

Núcleo de Prática Jurídica de Paranaiba31

O NPAJ de Paranaíba possui 64mts², o prédio é próprio, contendo 01 sala recepção,
02 salas de atendimento e 01 sala com computadores e as mesas dos professores. O prédio é
anexo as dependências administrativas da UU, compartilhando os demais espaços, como por
exemplo: banheiros, copa e também a biblioteca geral da unidade.
Em relação aos equipamentos, possui 12 computadores, sendo 03 de uso dos
professores, 01 sala de recepção e 08 para uso dos acadêmicos, possuindo também 01
máquina de xerox (convênio).
Nas imagens a seguir, é possível verificar alguns registros do espaço do núcleo.

31 Texto encaminhado pelo NPAJ de Paranaíba.
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Imagem 108. Fachada do NAPJ da UU de Paranaiba.

Fonte: NPAJ da UU de Paranaíba.
Imagem 109. Salas de atendimento do NPAJ da UU de Paranaíba.

Fonte: NPAJ da UU de Paranaíba.
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Imagem 110. NPAJ da UU de Paranaiba.

Fonte: NPAJ da UU de Paranaíba.
O NPAJ de Paranaíba recebe constante manutenção e reparos, quando há
necessidade.
Desde 2017 vem sendo articulado junto ao Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão da Secretaria do Patrimônio da União a cessão do imóvel,
localizado a Rua Bento Macedo de Jesus, número 235, no município de Paranaíba, e
conforme ofício 47768/2018MP, a referida cessão encontra-se em trâmite de envio de juntada
de documentos para celebração de contrato. Sendo que, o referido imóvel já se encontra
disponível para realização de reformas, de acordo com a liberação de recursos orçamentários
e financeiros.
A seguir matéria divulgada no site da UEMS sobre a parceria estabelecida:
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UEMS e SPU assinam autorização para instalação de NPJ em Paranaíba
O Reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Fábio Edir dos
Santos Costa, e o Superintendente do Patrimônio da União (SPU/MS), Marco Antônio
Rodrigues, assinaram, nesta semana, a autorização para a utilização de um imóvel do
governo federal para a instalação do Núcleo de Práticas Jurídicas do curso de Direito da
Unidade de Paranaíba.
De acordo com o Assessor de Assuntos Interinstitucionais da UEMS, Lúcio Flávio
Sunakozawa, que intermediou o processo de cooperação entre a Universidade e a SPU, o
prédio fica localizado na região central do município.
A gestão da UEMS trabalha na busca de novas alternativas, como parcerias,
convênios e cooperações com outras instituições, com o objetivo de buscar recursos para
melhorar a infraestrutura de todos os cursos de graduação e pós-graduação da Instituição.
“O objetivo é garantir uma formação gratuita e de qualidade aos nossos
acadêmicos. O Núcleo de Práticas Jurídicas é uma antiga reivindicação do curso de Direito
de Paranaíba. Sabemos da importância de uma infraestrutura adequada para os cursos e,
por isso, estamos trabalhando para atender às principais demandas de todas as Unidades”,
destacou o Reitor.
De acordo com o Pró-Reitor de Administração e Planejamento da UEMS, Robsom
Amorim, o prédio ainda deverá passar por adequações e reformas. “A expectativa é que
todos esses processos sejam concluídos neste ano para que o Núcleo entre em funcionamento
no primeiro semestre de 2019”, informou.
O Núcleo de Práticas Jurídicas é ligado ao curso de Direito e tem o objetivo de
prestar assistência à comunidade e proporcionar aos acadêmicos, por meio de estágio
supervisionado, a aquisição de conhecimentos para o exercício da profissão.
Ainda em parceria com a SPU, a reitoria da UEMS busca possibilidades de imóveis
do governo federal para atender às solicitações dos cursos de Direito das outras Unidades,
para a instalação dos Núcleos de Práticas Jurídicas nas cidades de Dourados e Naviraí.
Fonte: ACS, 2018.
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Imagem 111. Autorização para a utilização de imóvel do governo federal para a instalação do
Núcleo de Práticas Jurídicas do curso de Direito da Unidade de Paranaíba.

Fonte site uems http://www.uems.br/noticias/detalhes/uems-e-spu-assinam-autorizacao-parainstalacao-de-npj-em-paranaiba-135109

14.2.2 Cursos disponibilizados:

A UU oferece os cursos de Graduação: Ciências Sociais, Direito e Pedagogia e Pós
Graduação: Educação e Direitos Humanos.

14.2.3 Parcerias / Outros:

➢ Prefeitura Municipal de Paranaíba;
➢ Escritórios de Advocacia/Curso Direito;
➢ Ministério Público de MS;
➢ Câmara Municipal de Ituramã/MG;
➢ Cartório do 2º ofício de Cassilândia-MS.
293

4.3 Principais Ações e Eventos que ocorreram entre os anos de 2013 a 2017
No quadro 44 possível verificar as principais ações e eventos que ocorreram na
Unidade, durante o quinquênio 2013-2017.
Quadro 44. Principais Eventos e Atividades realizadas na UU de Paranaíba entre os anos de
2013 a 2017.
Ano

Ações e Eventos
X SCIENCULT, IX Seminário em Educação, IV Ciclo de Debates e II Simpósio Nacional de
Pesquisadores de Ciências Sociais
Programa de Integração ao Calouro – PROINCA
II Diálogos Pertinentes
III Diálogos Pertinentes

2013

IV Diálogos Pertinentes
V Diálogos Pertinentes
VI Diálogos Pertinentes
VII Diálogos Pertinentes
VIII Diálogos Pertinentes
Colóquio Educação e Memória "Professores Alfabetizadores em Paranaíba (1940-1970)"
III Encontro internacional de direitos humanos/UEMS: Estado de Direito e Estado de LegalidadeV Ciclo de debates em Ciências Sociais. I Semana de Ciências Sociais da UEMS – Paranaíba. 'Ciências Sociais em perspectiva: debates sobre os movimentos sociais contemporâneos'
Programa de Integração ao Calouro – PROINCA

2014

IX Diálogos Pertinentes
X Diálogos Pertinentes
XI Diálogos Pertinentes
X Seminário em Educação e V Colóquio de Pesquisa - A formação de professores no Brasil:
tendências e cenários
Gênero: uma questão analítica?
I Seminário de Gênero e Diversidade Sexual
XI Simpósio Científico-Cultural: mídia, a produção do consenso e a cultura da violência
Reflexões sobre o projeto do novo CPC
II Curso de Formação Política e Mobilização Estudantil

2015

Programa de Integração ao Calouro – PROINCA
XII Diálogos Pertinentes
XIII Diálogos Pertinentes
XIV Diálogos Pertinentes
XV Diálogos Pertinentes
XVI Diálogos Pertinentes
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Ano

Ações e Eventos
II Seminário de Gênero e Diversidade Sexual: sentidos e significados

2016

IV Encontro internacional de direitos humanos/UEMS
XVII Diálogos Pertinentes
XIX Diálogos Pertinentes
IV Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPEX , com a palestra “Sociedade contemporânea,
ciência e desafios na atualidade”,
II Semana de ciências sociais da UEMS/Paranaíba
XII Simpósio Científico-Cultural: educação, política e direito na era da pós-verdade
III Seminário de Gênero e Diversidade Sexual: como a sociedade (des)respeita sua sexualidade?
I Encontro de Estudantes Negros e Negras de Paranaíba: as negras e os negros na universidade,
olhares sobre as cotas raciais: identidade e vivencias em Paranaíba-MS
V Encontro sobre violência no cotidiano: educar para cidadania e os direitos humanos como estratégia
de enfrentamento da violência contra minorias vulneráveis
XXI Diálogos Pertinentes
XI Seminário em Educação e VI Colóquio de Pesquisa
XII SIMPÓSIO CIENTÍFICO CULTURAL – SCIENCULT
“Desenvolvimento Psíquico para Vygotsky”

2017

“A Teoria Histórico-Cultural e a Pedagogia Histórico-Crítica no planejamento das Aulas na Educação
Infantil
“Los Medios simbólicos próprios de la cultural y su papel em la constitución del psiquismo humano”
“III Encontro de Educação e Psicologia Histórico-Cultural”
XI Seminário em Educação e VI colóquio de Pesquisa – “A gente não quer só comida: educação e
arte”
“Desenvolvimento infantil na Perspectiva Histórico-Cultural, praticas pedagógicas
desenvolvimentistas”
XXI Diálogos Pertinentes - “ De crianças para adultos: aprendizagens interculturais a partir da
inclusão da história e cultura indígena na escola”
XXIII Diálogos Pertinentes “Diferenças e Educação” e “Aprendizagem da docência: contribuições do
Pibid/UFSCar”
Aula Magna - “Diversidade e Universidade: avanços e desafios”
IV Encontro de História da Educação da Região Centro-Oeste - “A História da Educação na esfera
pública e privada: Instituições, impressos e práticas”
Promoção e organização do evento “A gente não quer só comida” - XI Seminário em Educação e VI
Colóquio de Pesquisa

Revista Interfaces da Educação - Publicação da revista
Fonte: Gerência da UU de Paranaíba 2018.

A seguir, é possível verificar as principais ações e eventos os quais alunos e
professores participaram entre os anos de 2015 a 2017 em atividades externas;
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Quadro 45. Principais atividades externas da UU de Paranaíba entre os anos de 2015 a 2017.
Evento
2015

Local

I Visita Técnica à Brasília Conhecendo os Poderes da República

Brasília/DF

II Visita Técnica à Brasília Conhecendo os Poderes da República

Brasília/DF

VIII
Seminário
Regional
de
Região Centro-Oeste – SEREX - UFGD

Extensão

Universitária

IVEncontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPEX - UFGD

da Dourados MS
Dourados MS

5o. Congresso Brasil-Alemanha de Inovação- Câmara de Comércio e São Paulo/SP
Indústria
Agricultura 4.0: Internet das Coisas e o aumento da produtividade agrícola Campinas/SP
Fórum Permanente e Interdisciplinar de Ciência, tecnologia e Inovação.
Gênero, Cultura e Educação

Campinas/SP

III Congresso Mundial de Justiça Constitucional

Bolonha/Itália,

23º Seminário Internacional de Ciências Criminais - IBCCRIM.

São Paulo/SP

I CIDH - Congresso Internacional de Direitos Humanos e X Semana Jurídica
das FIPAR - Faculdades Integradas de Paranaíba. Mediadora da Palestra Paranaíba/MS
"Ação civil ex delicto".
II Congresso Internacional de Derechos Humanos da Escola de de Derecho CHILE
de la Universidad Católica Silva Henríquez.
I Simpósio Científico Profª Maria Heleny Fabbri de Araújo - Ética e
Responsabilidade Social.Minicurso: Criminologia: aspectos relevantes da Catanduva/SP
intervenção social.
2017

Mesas de Estudos e Debates: Participação social e controle externo no São Paulo/SP
sistema prisional.
FIPEX - Faculdades Integradas de Paranaíba

Paranaíba/MS

FEPODI- Ética, Ciência e Cultura Jurídica

Campo Grande/MS

I Congresso Internacional de Direitos Humanos. Criminologia , sistema penal Paranaíba/MS
e seletividade.;
I Simpósio Científico Profa Maria Heleny Fabbri de Araujo- ética e Catanduva /SP
responsabilidade social
XI Semana de Serviço Social da UNIJALES.Direitos Humanos e Direitos Jales/SP
Sociais- Avanços e retrocesso na atual conjuntura socio política do País.
A atuação judicial nos processos de desocupação forçada de assentamentos Jales /SP
urbanos irregulares: o direito à moradia está 'no olho da rua'?

X Diálogo Ambiental, Constitucional e Internacional – DIALOGACI

Universitat Rovira
I Virgili
TarragonaEspanha.

X Diálogo Ambiental, Constitucional e Internacional – DIALOGACI

Escola Superior da
Magistratura de
Tocantins.

III Congreso de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Bologna,/ Espanha
Constituión Y Justicia em los Albores del Siglo XXI.
Fonte: Gerência da UU de Paranaíba 2018.
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14.4 Destaques
✔ Teatro : 1º ano Direito matutino com a Peça "Capitães da areia", 290 participantes.
✔ Teatro: 1° ano Direito noturno com a Peça "Vidas secas", mesma organização , 170
participantes.
✔ Prêmio de Melhor Escola de Ensino Superior no Município de Paranaíba e região no
ano de 2017.

Imagem 112. Prêmio de Melhor Escola de Ensino Superior no Município de Paranaíba e
região no ano de 2017.

Fonte: Gerência UU de Paranaíba, UEMS - 2018.
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UNIDADE UNIVERSITÁRIA
DE
PONTA PORÃ

Fonte: Gerência da UU de Ponta Porã – UEMS 2018.
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15. Unidade Universitária de Ponta Porã

15.1 Dados Socioeconômicos do Estado e da Região32

O município de Ponta Porã está inserido na Região Sul-fronteira de Mato Grosso do
Sul, que engloba também os municípios de Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Coronel
Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí,
Paranhos, Sete Quedas e Tacuru. Os municípios em questão possuem uma população de
246.113 habitantes, aproximadamente 11% dos habitantes sul-mato-grossenses, distribuídos
em 8,14% (29.169,10 km2) da área total do Estado.
Essa Região se expressa pelas identidades entre os bens econômicos produzidos
(predominam a agricultura e a pecuária como principais atividades); o desenvolvimento
agroindustrial ainda se situa em estágio inicial, sendo clima, solo e relevo assemelhados, rede
hidrográfica pertencente à mesma grande bacia nacional. Realizando a análise de alguns
dados disponíveis, percebe-se que a região participa atualmente com uma taxa percentual
menor do Produto Interno Bruto (PIB) em relação ao Estado, considerando períodos
anteriores, bem como apresenta indicadores socioeconômicos decrescentes. Esta situação
chama a atenção a partir do momento em que são considerados os aspectos sociais, políticos
e, principalmente, econômicos, haja vista as potencialidades e necessidades de
desenvolvimento e planejamento envolvidas.
Os municípios da Região Sul-fronteira possuem em comum o fato de que boa parte
deles situa-se na fronteira com a República do Paraguai, recebendo grande influência cultural
e econômica deste país. Dessa influência, podemos citar a forte relação comercial e
empresarial entre o Município de Ponta Porã no Mato Grosso do Sul e Pedro Juan
Caballero, no outro lado da fronteira, onde se destaca a influência da cultura paraguaia
na música, na dança e na culinária guarani.
A homogeneidade regional se traduz na identidade entre os bens econômicos
produzidos, com forte dependência econômica ligada à produção rural. Em 2013, os
municípios

que

compõem

a

região, produziram aproximadamente 3,0 milhões de

32 Texto na íntegra. Fonte: Documento de Recredenciamento dos Cursos 2017 – UEMS/PROE.
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toneladas de grãos em uma área de 819 mil hectares. As culturas de maior importância
são: a soja e o milho.
As maiores áreas ocupadas com agricultura estão localizadas em Ponta Porã, Aral
Moreira e Laguna Carapã, que juntas são responsáveis por 77,0% da área agrícola da
Região. A mandioca tem importância local destinada à alimentação da população ou
como matéria-prima de fecularias da região e entorno.
A erva-mate aparece como atividade cultural e alternativa econômica para a região,
sendo produto importante para a manutenção da tradição da cultura do chimarrão e do
tereré, muito difundidos pela população fronteiriça. Atualmente 100 % da produção
estadual, estimada em 3.793t em 2013, está concentrada nos municípios que compõem
a Região Sul-fronteira, com destaque para Aral Moreira, que responde por 35,6% da
produção sul-mato-grossense. A produção dos ervais da Região se destina às indústrias
de beneficiamento localizadas principalmente em Amambai, Ponta Porã e Tacuru, sendo
também direcionada à indústria de chá.
A pecuária de corte aparece como atividade importante na ocupação de áreas
com pouca aptidão agrícola, com um rebanho estimado em 1,17 milhão de cabeças. As
maiores concentrações de bovinos da Região estão localizadas nos municípios de
Amambai, Tacuru e Ponta Porã. Vem se expandindo também a criação de suínos e aves
de corte, que se desenvolvem dentro do processo de integração com a indústria de abate,
localizada nos municípios de Caarapó e Dourados, situados na Região da Grande Dourados.
Ocupando um espaço territorial de 19.020,94 km² que se estendem ao longo
da fronteira com o Paraguai numa extensão de aproximadamente 350 km, a Região
Sul-fronteira é formada por 09 municípios. Tem uma população de 196.226 habitantes
(dados de 2013) e uma densidade demográfica de 10,32 hab/km², contando com a
presença expressiva de agricultores familiares, onde se destacam 15 assentamentos com
4.292 famílias e 18 aldeias indígenas com aproximadamente 4.336 famílias e 21.681
pessoas. Estas condições contribuem para que a Região tenha apenas 69,51% de sua
população vivendo na área urbana, uma das mais baixas taxas de urbanização de Mato
Grosso do Sul, cuja média é de 85,64%.
A atividade industrial é pouco expressiva; apenas 12,2% da riqueza regional
vem da indústria, segundo dados do PIB de 2012. Os principais ramos industriais estão
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ligados à indústria frigorífica, curtume, erva-mate e produção de fécula de mandioca. Ponta
Porã é o maior polo econômico e demográfico.
No setor de transportes, a Região é cortada por rodovias pavimentadas em toda sua
extensão. Desde o município de Antônio João no oeste, até Sete Quedas ao sul, todos os
municípios têm saída por rodovia pavimentada. Há também a presença de um ramal
ferroviário desativado que liga a Região, desde Ponta Porã até Maracaju.

15.2 Informações sobre a Unidade

A UU de Ponta Porã está situada à BR 463 – Km 4,5, Rua Itiberé Vieira, S/N Bairro Residencial Júlia de Oliveira Cardinal .
15.2.1 Infraestrutura:33

A Unidade Universitária de Ponta Porã conta com 12 (doze) salas de aula, com ventiladores de teto, sendo quatro alocadas especificamente para o curso de Ciências Econômicas.
Uma sala coletiva e cinco salas individuais para uso dos professores do curso, sendo estas climatizadas e com acesso wireless à rede de internet.
Em relação à estrutura administrativa o curso é atendido pela secretaria acadêmica
onde atuam um secretário acadêmico e cinco técnicos administrativos, sendo um para atender
especificamente as demandas do curso. A coordenação do curso dispõe de sala climatizada e
com espaço para o atendimento à comunidade acadêmica.
A Unidade conta também com uma copa/cozinha e com serviços de cantina e reprografia para uso comum dos cursos.
A biblioteca da Unidade Universitária disponibiliza acesso ao portal de periódicos e
conta com um acervo de 6.533 obras, além de permitir a retirada de todo o acervo da instituição através do remanejamento dos livros entre as Unidades.
Dispõe de laboratório de informática com 20 computadores conectados à rede mundial de dados, denominado laboratório de métodos quantitativos, utilizado para as aulas apli33 Texto na íntegra. Fonte: Documento de Recredenciamento dos Cursos 2017 – UEMS/PROE.
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cadas. Esse laboratório é de uso compartilhado com os demais cursos oferecidos na Unidade.
Por sua vez, o laboratório de práticas econômicas, com 10 computadores, é destinado às ações
da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado e demais projetos do curso de Ciências
Econômicas. Os estudantes contam também com sala de estudos com mobília e acesso wireless à rede de internet.
Quanto à existência de acessibilidade arquitetônica nas instalações acadêmicas, a
Unidade conta com um elevador, para pessoas com necessidades especiais, o qual dá acesso
ao laboratório e a Biblioteca, que estão localizados no piso superior da Unidade. A Unidade
conta ainda com sanitários masculinos e femininos nos pavimento Térreo e Superior, adaptados para portadores de necessidades especiais.

15.2.3 Cursos Disponibilizados:

A UU oferece 03 (três) cursos de Graduação (Bacharelado): Administração,
Ciências Contábeis, Ciências Econômicas.

15.2.4 Parcerias / Outros

✔ Radio Lider FM 104,9 .

Toda segunda-feira a UU tem um programa na rádio chamado Universidade na
Sociedade com o prof. Fabricio Deffatti e a empresa Junior da UU de Ponta Porã, onde
entrevistam convidados e mostram as ações e eventos que a intituição realiza.
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Imagem 113. 6. Programa Universidade na Sociedade - Radio Lider FM 104,9.

Fonte: Gerência da UU de Ponta Porã – UEMS 2018.
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15.3 Principais Ações e Eventos que ocorreram entre os anos de 2013 a 2017

No quadro 46 é possível verificar as principais ações e eventos que ocorreram na
Unidade, durante o quinquênio 2013-2017.
Quadro 46. Principais atividades realizadas na UU de Ponta Porã entre os anos de 2013 a
2017.
Ano
2013

2014

Ações e Eventos
Programa de Integração ao Calouro – PROINCA
6º Encontro Científico de Administração, Economia e Contabilidade (ECAECO)
Programa de Integração ao Calouro – PROINCA
Encontro Científico de Administração, Economia e Contabilidade (ECAECO)
Programa de Integração ao Calouro – PROINCA

2015

Encontro Científico de Administração, Economia e Contabilidade (ECAECO)
3º SIDER - Seminário de Integração e Desenvolvimento Regional

2016

Programa de Integração ao Calouro – PROINCA
Encontro Científico de Administração, Economia e Contabilidade (ECAECO)
Programa de Integração ao Calouro – PROINCA

2017

Encontro Científico de Administração, Economia e Contabilidade (ECAECO)

Semana Acadêmica de Economia
Fonte: Gerência da UU de Ponta Porã – UEMS 2018.

A seguir, é possível verificar as principais ações e eventos os quais alunos e
professores participaram durante o quinquênio 2013-2017 em atividades externas.
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Quadro 47. Principais atividades externas da UU de Ponta Porã entre os anos de 2013 a 2017.
Ano

Ações e Eventos

Local

51º Congresso da SOBER-Sociedade Brasileira de Economia, Administração e
Belém –PA
Sociologia Rural- Novas Fronteiras da Agropecuária no Brasil e na Amazônia
2013

XI ENABER- Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos Regionais e Foz Do IguaçuUrbanos
PR
BER-Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural

Goiânia-GO

2014 52º Congresso da SOBER-Sociedade Brasileira de Economia, Administração e
Curitiba-PR
Sociologia Rural-Heterogeneidade e suas Implicações no Rural Brasileiro
XIII Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos
Curitiba-PR
– ENABER
Santa Cruz do
VII Seminário Internacional sobre Desenvolvimento Regional-Globalização em
Sul-RS:
Tempos de Regionalização – Repercussões no Território
EDUNISC
2015

53º Congresso SOBER-Sociedade Brasileira de Economia,Administração e João Pessoa-PB
Sociologia Rural-Agropecuária,meio ambiente e desenvolvimento. UFPB
Belo Horizonte
XVI ENANPUR - Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e
Minas GeraisPesquisa em Planejamento Urbano Regional
MG
XIII Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos Regionais e urbanos
Curitiba-PR
-Enaber
54º CONGRESSO DA SOBER Sociedade Brasileira de Economia, Administração
Maceió:/AL
e Sociologia Rural

VIII Congresso da APDEA-ESADR 2016 Políticas Públicas para a Agricultura pós
Coimbra
2016 2020
I Congresso Internacional de História Regional
Aquidauana-MS
IX Taller: Paraguay desde las Ciências Sociales. Asunción-Paraguay: Facultad de
Assunciòn-Py.
Filosofia y Ciencias Humanas,UC
VIII Seminário Internacional Sobre o Desenvolvimento Regional-SIDR- Santa Cruz do
Territórios, Redes e Desenvolvimento Regional: Perspectivas e Desafios
Sul

2017

I Encontro Internacional de gestão, Desenvolvimento e Inovação

Naviraí/MS

Visita Técnica – Fábrica de Pães Hyper Caseiros

Naviraí/MS

Visita Técnica – Fiação e Silos de Grãos – Copasul

Naviraí/MS

Capacitação – Projeto UEMS EMPREENDEDORA/SEBRAE

Ponta Porã/MS

Visita Técnica ao frigorífico JBS

Campo
Grande/MS

Fonte: Gerência da UU de Ponta Porã – UEMS 2018.
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Na imagem 114 a seguir, é possível conferir o registro da Visita Técnica ao
Frigorífico JBS.
Imagem 114. Visita Técnica ao frigorífico JBS.

Fonte: Gerência da UU de Ponta Porã – UEMS 2018.
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15.4 Destaques

✔ Egressos e Docente do curso de Ciências Econômicas da UEMS são premiados pelo
CORECON-MS.
Imagem 115. Egressos e Docente do curso de Ciências Econômicas da UEMS premiados pelo
CORECON-MS.

Fonte: Gerência da UU de Ponta Porã – UEMS 2018.
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