
Colóquio tratará sobre desenvolvimento 
das tecnologias no ensino

XVII SILLMAT

300 ANOS

Paróquia intensifica 
comemorações de jubileu

Sillmat terá especialistas 
de diversas partes do país

UNEMAT

A Universidade do 
Estado de Mato Grosso 
(Unemat) campus de 
Tangará da Serra, por 
meio do Departamento 
de Letras, estará reali-
zando de 17 a 20 de ou-
tubro o XVII Simpósio 
de Língua e Literatura 
da Unemat (Sillmat). O 
evento já tradicional, é 
voltado para universi-
tários dos cursos de Le-
tras, Pedagogia e profis-
sionais da educação.

De acordo com a pro-
fessora Drª Rejane Cen-
turion, as inscrições já 
estão abertas e podem 
ser feitas via internet 
através do Sistema de 
Inscrições para Even-

tos e Cursos da Unemat 
(Siec).

“Essa edição esco-
lheu como temática fa-
lar do ensino no século 
XXI, fazendo uma dis-
cussão desde o papel 
até a tela. Se nós for-
mos pensar, o professor 
de hoje lida com uma 
clientela diferenciada 
do professor de 10, 20, 
30 anos atrás. Sabemos 
que hoje as quatro pare-
des da sala de aula não 
são o espaço único para 
se buscar formação e o 
aluno tem um leque de 
possibilidades”, afirma 
a professora, ao desta-
car que o evento tratará 
sobre o tema de forma 
ampla, abrangendo a to-
dos os níveis de ensino.

O custo das inscri-
ções é de R$ 30,00 para 
os interessados que 

apresentarão trabalhos 
e R$ 20,00 para ouvin-
tes. A programação do 
evento contará com 3 
conferências, 4 mesas 
redondas, 19 minicur-
sos e oficinas e 8 grupos 
de trabalho.  

“Nós teremos muitos 
cursos e oficinas que 
trarão uma temática in-
terdisciplinar. Apesar 
de pensar a temática do 
evento, eles não irão se 
restringir à temática es-
pecífica das habilidades 
do nosso curso (…). En-
tão, é possível que um 
professor de história 
assista a um minicurso 
de metodologia de tra-
balho com estratégias 
tecnológicas e aplique 
em sua aula. Tem op-
ções para muitos tipos 
de trabalho”, comple-
menta a professora. 

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Atividades serão desenvolvidas na Unemat e Faest

De acordo com a organização a procura foi intensa

“Serão quatro dias 
de trabalho intenso, 

mas teremos os 
momentos culturais 

e mais leves para po-
der aguentar o ritmo”.

Profissionais vincu-
lados a universidades 
do Ceará, Rondônia, 
São Paulo e até da Uni-
versidade Nacional de 
Córdoba, na Argenti-
na estarão em Tangará 
da Serra para partici-
parem diretamente da 
17ª edição do Sillmat. 
As atividades serão di-
vididas, sendo à noite 
no campus da univer-
sidade e durante o dia 

na Faculdade de Educa-
ção de Tangará da Serra 
(Faest).

“Nós teremos lança-
mentos de livros e tam-
bém uma programação 
cultural ampla. Nós te-
remos sarau, apresenta-
ções culturais, bandas 
tanto da universidade 
quanto externas que to-
carão em momentos di-
ferenciados do evento”, 
explica a coordenadora 
do evento, Rejane Cen-
turion.

O simpósio ainda 
terá espaço dedicado 
para lançamentos de li-
vros.

“Os livros que serão 
lançados, são de pro-
fessores da universida-
de, ex-alunos, inclusive 
de Tangará da Serra, e 

os interessados estão 
enviando ainda inscri-
ções para participar do 
lançamento”, salien-
ta Rejane, ao enfatizar 
que pequena parte da 
programação ainda está 
sendo fechada.

Uma das obras a se-
rem lançadas no even-
to pertence à Série 
Apreender e é intitu-
lado ‘Metodologia da 
pesquisa’. O trabalho 
foi desenvolvido sob ar-
ticulação do Mestre em 
Literatura, Clairton José 
Weber, e possui autoria 
do professor Dante Gat-
to, que é pós-doutor na 
área. A obra orienta os 
acadêmicos a organiza-
rem suas pesquisas com 
informações detalhadas  
sobre a produção de tra-

balhos científicos.
“O Sillmat foi prepa-

rado com muito carinho 
a todos. Esperamos a 
comunidade no nosso 
evento. A Unemat está 
a disposição de todos 
e como diz o slogan da 
universidade, ‘A Une-
mat somos todos nós’. 
Estamos à disposição 
da comunidade para 
proporcionar um even-
to diferenciado e estu-
dar um pouquinho de 
forma diferente em re-
lação ao que a gente faz 
todo dia. Serão quatro 
dias de trabalho inten-
so, mas teremos os mo-
mentos culturais e mais 
leves para poder aguen-
tar o ritmo”, concluiu a 
professora Rejane Cen-
turion.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Evento acontecerá de 17 a 20 de outubro, na Unemat

Com um mês bastante 
movimentado, a paroquia 
Nossa Senhora Aparecida 
deu início na noite de ter-
ça-feira, 03, à Novena de 
Nossa Senhora Aparecida, 
rumo ao jubileu de 300 
anos de Nossa Senhora 
Aparecida. Além das mui-
tas atividades programas a 
serem realizadas durante o 
mês, no dia de ontem 04, 
aconteceu a bênção dos 
animais, em comemoração 
ao Dia de São Francisco de 
Assis, Santo padroeiro da 
ecologia. “A novena é a 
preparação para a festa de 
Nossa Senhora Aparecida 
e ontem tivemos a missa 
onde foi celebrada a festa 
de São Francisco de Assis, 
pois ele foi um dos primei-
ros que recebeu as chagas 
de Jesus Cristo, porque vi-
veu Jesus em profundida-
de, sua morte e sua ressur-
reição”, relatou Frei Gilceu 
Simões dos Santos, infor-
mando que por causa da 
imensa vontade de que os 
homens primassem pela 
fraternidade o benefício 

se estendeu aos animais. 
“São Francisco primou 
pela fraternidade entre os 
frades, seus amigos de fé e 
seus amigos começaram a 
segui-lo e então ele não so-
mente chamava as pessoas 
de irmãos, mas a tudo e a 
todos, como por exemplo, 
irmão sol, irmã lua. Essa é 
a fraternidade universal, 
pregada por Cristo e por 
São Francisco, que deve-
mos seguir”, frisou o frei. 

De acordo com a or-
ganização a procura pe-
las bençãos foi intensa, 
demonstrando o grande 
amor pelos animais, que 
deixaram de ser meros 
cuidadores de casa, como 
os cães eram antigamente 
e tomaram espaço de en-
tes, como não é difícil se 
ver. Também para come-
morar o Jubileu de Maria, 
a Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida está preparan-
do uma quermesse, nos 
dias 11 e 12, sempre após 
as missas.

A  comemoração aos 
300 anos de aparição de 
Maria, da aparição de Nos-
sa Senhora Aparecida, co-
meçou no dia 31 de maio, 
com missa na Matriz.

>> Rosi Oliveira
Redação DS
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