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Unemat cria projeto 
para Brinquedoteca  

Atec inicia período de 
matrículas na segunda-feira
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A reitora da Universi-
dade do Estado de Mato 
Grosso (Unemat), profes-
sora Ana Maria Di Ren-
zo, esteve nesta terça-fei-
ra, dia 31 de outubro, em 
Tangará da Serra, onde 
participou de uma série 
de atividades juntamen-
te com o corpo docente 
do campus.  Além de 
conversar com professo-
res e  gestores, a reitora 
aproveitou sua passagem 
por Tangará da Serra 
para conhecer de perto 
as obras que estão sendo 
executadas na univer-
sidade, que deverão ser 

inauguradas em breve.  
De acordo com a pro-

fessora Ana Maria, a visi-
ta faz parte da programa-
ção anual estabelecida  
pela Unemat, oportuni-
dade em que são repas-
sadas aos profissionais 
atualizações sobre as 
políticas educacionais 
desenvolvidas pela atual 
gestão.

“Temos esse compro-
misso de visitar os cam-
pus todos os anos, isso 
é de praxe. A finalidade 
é atualizar informações, 
situar a comunidade 
acadêmica frente as po-
líticas que a gente vai 
desenvolvendo, socia-
lizando assim todas as 
ações que nós temos 
feito”, comentou a rei-

tora, destacando que 
profissionais técnicos 
também participaram 
das  atividades desen-
volvidas durante sua 
visita.

“O que nós temos 
de novidade é a nossa 
vontade de inaugurar 
as obras que estão sen-
do realizadas aqui no 
campus. Estamos aguar-
dando repasses para nos 
próximos dias para inau-
gurar essas obras”, afir-
mou a responsável. Con-
forme o Diário da Serra 
já veiculou em edições 
anteriores, a Unemat de 
Tangará está passando 
por uma série de altera-
ções, ampliando na or-
dem de 15% em termos 
de estrutura física.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

As matrículas seguem abertas até o dia 23 de dezembro

Proposta é dos cursos de Arquitetura e Enfermagem

Com a proximidade 
do novo ano, a Asso-
ciação Tangaraense de 
Ensino e Cultura (Atec), 
inicia na segunda-feira, 
dia 06 de novembro o 
período de matrículas 
escolares. De acordo 
com diretor adminis-
trativo da Atec, Robson 
Teodoro Costa, no mês 
de outubro, acontece-
ram as rematrículas, 
período destinado às 
renovações das matrí-
culas dos alunos da 
própria unidade, e a 
partir de agora, inicia o 
período em que alunos 
que queiram se transfe-
rir ou iniciar os estudos 

na unidade devem se 
matricular.  “Nós tive-
mos durante todo o mês 
de outubro o período 
de rematrículas para 
os alunos internos, não 
que ele tenha termina-
do. Ele ainda está em 
andamento, mas nós 
priorizamos os nossos 
alunos para que pudés-
semos disponibilizar as 
vagas remanescentes 
para a comunidade ex-
terna, e a partir de ago-
ra abrimos o período de 
matrículas”, destacou.

Prestes a completar 
um ano com o novo mé-
todo adotado, Poliedro, 
segundo o diretor, os 
frutos já estão sendo co-
lhidos, apesar do pouco 
tempo. “Esse é nosso 
primeiro ano com o mé-

todo  Poliedro que já nos 
deixou muito contente, 
provando que o nosso 
corpo docente é compe-
tente, afinal de contas 
ficamos no último si-
mulado, de todos os co-
légios de todo o Brasil, 
em 13º lugar das escolas 
filiadas ao método”, co-
memorou, ao salientar 
que vários alunos ob-
tiveram classificações 
exemplares. “Temos já 
mais de 30 alunos que 
ficaram entre os melho-
res do Brasil. Destacan-
do  um aluno do 4º ano, 
Arthur Lampert  que 
ficou em 1º lugar no si-
mulado das escolas que 
utilizam o método. Bem 
como, Augusto Mariano 
Bernardi do 9º ano, que 
ficou em segundo lu-

gar, mas sempre dentre 
os 10 primeiros coloca-
dos, dos vários simula-
dos que ele fez. Pelos 
levantamentos,  nossas 
classificações são muito 
boas, pois a maioria dos 
alunos que almejavam 
determinados cursos 
conseguiram, então são 
resultados que nos dei-
xam felizes”, pontuou.

“A Atec oferece tur-
mas desde um ano  até 
o terceirão. Queremos 
convidar os pais para 
virem conhecer a nossa 
escola, bem como o mé-
todo”, reforçou. As ma-
trículas seguem abertas 
até o dia 23 de dezem-
bro.

Maiores informações 
poderão ser obtidas pelo 
telefone: 3326 2792.

>> Rosi Oliveira
Redação DS

Reitora  Ana Maria Di Renzo esteve ontem no campus de Tangará da Serra

Dois programas de 
extensão da Univer-
sidade do Estado de 
Mato Grosso (Unemat) 
apresentaram à dire-
ção administrativa do 
Complexo Hospitalar 
Municipal de Tangará 
da Serra um projeto 
arquitetônico para a 
Brinquedoteca.

A proposta foi feita 
através do programa 
Brincando no Hospi-
tal, realizado pelo cur-
so de Enfermagem do 
Campus Universitário 
de Tangará da Serra, 
e pelo programa Ofi-
cina Comunitária de 
Arquitetura (OCA), do 
curso de Arquitetura 
e Urbanismo, do Cam-
pus Universitário Renê 
Barbour, em Barra do 
Bugres.

O programa Brin-
cando no Hospital é 
realizado há mais de 

dois anos no Hospital 
Municipal de Tangará 
da Serra e conta com 
uma sala em que as 
crianças hospitaliza-
das são levadas para 
brincarem e realiza-
rem atividades lúdi-
cas que minimizem os 
impactos negativos do 
processo de internação 
hospitalar. Após a mu-
dança para a nova es-
trutura física do Hos-
pital Municipal, a sala 
do programa foi ocupa-
da com brinquedos e 
tapetes para as ações, 
mas, em parceria com 
o programa OCA, foi 
possível criar um pro-
jeto arquitetônico para 
a Brinquedoteca.

A proposta inclui 
mobiliário, recursos 
audiovisuais e brin-
quedos pedagógicos e 
adequados para o espa-
ço hospitalar, amplian-
do a qualidade das 
atividades ofertadas e 
proporcionando con-
forto às crianças.

>> Rodrigo Soares
Redação DS
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