
   UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ASSUNTOS ESTUDANTIS 

 
  

FORMULÁRIO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS/ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 

AÇÃO EXTENSIONISTA 

 

(   ) PROGRAMA – Conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão (cursos, 
eventos, prestação de serviços), preferencialmente integrando as ações de extensão, 
pesquisa e ensino. Tem caráter orgânico-institucional, clareza de diretrizes e orientação 
para um objetivo comum, sendo executado a médio e longo prazo.  

( x ) PROJETO – Ação Processual e contínua de caráter educativo, social, cultural, científico 
ou tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado. Pode ser vinculado a um 
programa, fazendo parte de uma nucleação de ações, ou não-vinculado a um Programa 
(projeto isolado). 

(   ) CURSO – Ação pedagógica, de caráter teórico e/ou prático, presencial ou à distância, 
planejada e organizada de modo sistemático, com carga horária mínima de 8 horas e 
critérios de avaliação definidos (cursos com carga horária menor que 8 horas devem ser 
classificados como “evento”; prestação de serviços realizada como curso deverá ser 
registrada como “curso”). 

(   ) EVENTO – Ação que implica na apresentação e/ou exibição pública, livre ou com 
clientela específica, do conhecimento ou do produto cultural, artístico, esportivo, 
científico e tecnológico desenvolvido, conservado ou reconhecido pela Universidade. 
(congresso, seminário, ciclo de debates, exposição, espetáculo, evento esportivo, 
festival, outros) 

(   ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Realização de trabalho oferecido pela Instituição de 
Educação Superior ou contratado por terceiros (comunidade, empresa, órgão público 
etc.); caracteriza-se por intangibilidade, inseparabilidade processo / produto e não 
resulta na posse de um bem. 

(   )  PUBLICAÇÃO – Instrumento de difusão e de divulgação cultural, científica ou 
tecnológica, decorrentes das ações de extensão. 

Fonte: FÓRUM DE PRÓ-REITORES DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS / RENEX (Rede 
Nacional de Extensão) 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO (A) SOLICITANTE/PROPONENTE UNIDADE 

 

Unidade: Faculdade de Ciências Integradas do Pontal - FACIP 

Sub-unidade: Setor de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis 

 
2. IDENTIFICAÇÃO DO (A) COORDENADOR (A)  

 

Nome completo: 
Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 

Data de nascimento:  
21/02/1966 
 

CPF: 
539 922 376 - 72 

RG: 
M 3 591 034 

Matrícula SIAPE: 
 

Titulação acadêmica: 
mestre 

Regime de trabalho: 
Dedicação exclusiva  

Cargo/Função exercida na 
UFU: 
Professor assistente 
 

Endereço Residencial: 
Rua Oito, 391 

UFU 



   
 

CEP: 
38 300 058 
 

Cidade: 
Ituiutaba 
 

Estado: 
MG 

Telefone: 
9674 3978 
 

Fax: 
- 

Caixa Postal  
- 

E-mail: 
luciane@pontal.ufu.br  
 

 
3. IDENTIFICAÇÃO DO(S) COLABORADOR (ES) 

Nome completo: 
MARIA APARECIDA LUIZA CANDIDO 

Endereço: 
Rua Trinta nº.: 548 – Bairro: Centro 

Telefone: 
3261-2443 

Função (no Projeto): 
Coordenação  

E-mail: 
congolibertacao@hotmail.com 

Selecionar abaixo uma das opções pertinentes ao(s) colaborador (es) 

Discente UFU 
( )  Pontal ( )  Uberlândia 

 

Matrícula: 

Curso: 

Unidade Acadêmica: 

 

Docente UFU 
 ( )  Pontal ( )  Uberlândia 

 

Unidade Lotação: 

Regime de trabalho:  

Matrícula SIAPE: 

Titulação acadêmica: 

 

Técnico Administrativo UFU 
 ( )  Pontal ( )  Uberlândia 

 

Unidade Lotação: 

Regime de trabalho: 

Matrícula SIAPE:  

Titulação acadêmica: 

 

( X )  Externo 
Instituição de Origem: 
Congo da Libertação 

Se a equipe pertencer ao Quadro da UFU, o 
coordenador deverá, obrigatoriamente, apresentar o 
Plano de Trabalho do Docente/Técnico ou Discente, 
preenchendo o item 5 - Recursos Humanos 
Envolvidos/Plano de Trabalho. 

 

Nome completo: 
TARCISIO LUIZ CANDIDO 

Endereço: 
Rua Trinta nº.: 548 – Bairro: Centro 

Telefone: 
3261-2443 

Função (no Projeto): 
Coordenação  

E-mail: 
tarcisio_luiz_87@hotmail.com 

Selecionar abaixo uma das opções pertinentes ao(s) colaborador (es) 

Discente UFU 
( )  Pontal ( )  Uberlândia 

 

Matrícula: 

Curso: 

Unidade Acadêmica: 

 

Docente UFU 
 ( )  Pontal ( )  Uberlândia 

 

Unidade Lotação: 

Regime de trabalho:  

Matrícula SIAPE: 

Titulação acadêmica: 

 

Técnico Administrativo UFU 
 ( )  Pontal ( )  Uberlândia 

 

Unidade Lotação: 

Regime de trabalho: 

Matrícula SIAPE:  

Titulação acadêmica: 

 

( X )  Externo 
Instituição de Origem: 
Congo da Libertação 

Se a equipe pertencer ao Quadro da UFU, o 
coordenador deverá, obrigatoriamente, apresentar o 
Plano de Trabalho do Docente/Técnico ou Discente, 
preenchendo o item 5 - Recursos Humanos 
Envolvidos/Plano de Trabalho. 
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Nome completo: 
DOUGLAS JOSE DA COSTA 

Endereço:  
Rua Líbano nº.: 593 - Bairro: Independência 

Telefone:  
9908-6609 

Função (no Projeto): 
Monitor  

E-mail:  
congolibertacao@hotmail.com 

Selecionar abaixo uma das opções pertinentes ao(s) colaborador (es) 

Discente UFU 
( )  Pontal ( )  Uberlândia 

 

Matrícula: 

Curso: 

Unidade Acadêmica: 

 

Docente UFU 
 ( )  Pontal ( )  Uberlândia 

 

Unidade Lotação: 

Regime de trabalho:  

Matrícula SIAPE: 

Titulação acadêmica: 

 

Técnico Administrativo UFU 
 ( )  Pontal ( )  Uberlândia 

 

Unidade Lotação: 

Regime de trabalho: 

Matrícula SIAPE:  

Titulação acadêmica: 

 

( X )  Externo 
Instituição de Origem: 
Congo da Libertação 

Se a equipe pertencer ao Quadro da UFU, o 
coordenador deverá, obrigatoriamente, apresentar o 
Plano de Trabalho do Docente/Técnico ou Discente, 
preenchendo o item 5 - Recursos Humanos 
Envolvidos/Plano de Trabalho. 

 

Nome completo: 
LUCAS ISMAEL CANDIDO SILVA  

Endereço:  
Rua Joaquim Antônio de Moraes nº. 475 - Bairro: 
Junqueira 

Telefone:  
9947-8736/3261-2443 
 

Função (no Projeto):  
Monitor 

E-mail:  
congolibertacao@hotmail.com 

Selecionar abaixo uma das opções pertinentes ao(s) colaborador (es) 

Discente UFU 
( )  Pontal ( )  Uberlândia 

 

Matrícula: 

Curso: 

Unidade Acadêmica: 

 

Docente UFU 
 ( )  Pontal ( )  Uberlândia 

 

Unidade Lotação: 

Regime de trabalho:  

Matrícula SIAPE: 

Titulação acadêmica: 

 

Técnico Administrativo UFU 
 ( )  Pontal ( )  Uberlândia 

 

Unidade Lotação: 

Regime de trabalho: 

Matrícula SIAPE:  

Titulação acadêmica: 

 

( x )  Externo 
Instituição de Origem: 
Congo da Libertação 

Se a equipe pertencer ao Quadro da UFU, o 
coordenador deverá, obrigatoriamente, apresentar o 
Plano de Trabalho do Docente/Técnico ou Discente, 
preenchendo o item 5 - Recursos Humanos 
Envolvidos/Plano de Trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

4. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 
 

 

Título: Congado: A perpetuação de nossas raízes africanas 

Nº. Registro no SIEX: Ano Base: 2010 

(   ) Vinculado ao Programa:  

( x ) Projeto Isolado 

Área Temática Principal: (conforme anexos) 

Eixo 1 – Educação, cultura popular, relações étnico raciais e de gênero. 

 
 

5. DETALHAMENTO DA PROPOSTA 

 

A) Resumo: 

   Segundo um pré-conceito arraigado na sociedade hodierna os africanos não foram partícipes da 

construção da nossa sociedade. Tal fato leva muito a crerem que os povos africanos não possuem 

uma história e/ou uma identidade indelével que marca a sua presença impar em nosso meio. 

      O trabalho aqui proposto é de não só relatar a história de vida de nossos entes queridos da 

família Congo da Libertação, mas também é um poderoso instrumento de combate a todo e 

qualquer que seja o pré-conceito étnico-religioso e de qualquer outro gênero.  

      O Projeto Congado: A perpetuação de nossas raízes africanas se estruturará em rodas de 

conversa onde os integrantes do Terno Congo da Libertação farão relatos de história de vida, 

abordando aspectos ligados à cultura, formação identitária e preceitos religiosos da umbanda. 

Estas rodas de conversa serão abertas ao público em geral, com entrega de certificados no final do 

projeto. 

       É muito importante enaltecer a urgência que nós brasileiros temos de começar a valorizar 

nossas raízes africanas. Muitas vezes nos achamos evoluídos e modernos porém nossas atitudes e 

falas são contraditórias. Isso mostra justamente que ao invés de evoluirmos, estamos regredindo 

cada vez mais para a intolerância xenofóbica étnica e religiosa, onde não se respeita a 

multipluralidade da sociedade hodierna e principalmente da importância da Umbanda e do 

Candomblé nos seus aspectos de religiosidade de matriz africana. 

      Aqui, no nosso caso, o terno Congo da Libertação, afirma e reafirma para quem quiser ver, 

ouvir e confessar a nossa plena fé em Deus e na Umbanda sem medo de qualquer critica ou afins 

sobre nossa profissão religiosa. 
 

B) Palavras-Chave: 
 
Religiosidade – cidadania – ancestralidade – experiências 
 

C) Objetivo Geral: 

 
O presente projeto visa relatar a história da família Terno Congo da Libertação acentuando os 

laços diretos e/ou indiretos com as nossas raízes africanas, conscientizando a comunidade e todos 

que deste participarem que, o congado não é simplesmente uma cultura e/ou um folclore popular, 

mas é mais ou muito mais que isso e que pode ser ligada a umbanda: São nossos entes mais 

queridos e amados que se fazem presente e recebem nossos louvores e votos de gratidão por 

tamanho amor e entrega no passado para que nossa família perdurasse e aqui chegasse para contar 

e dar continuidade a esta história tão linda que está pautada não só de lágrimas que irrigaram o 

nosso coração com suor e sangue pela vida e felicidade dos nossos mais íntimos e queridos a 



   
 

quem dedicamos este trabalho. 
 

D) Objetivos Específicos: 

 Mostrar a importância e o respeito com a Umbanda dentro do Congo da Libertação;  

 Formar uma visão mais consciente por parte dos ouvintes sobre a cultura afro-brasileira 

vivida pelo Congo da Libertação; 

 Refletir sobre a importância da identidade negra na valorização da cultura e religiosidade 

na congada já que somos todos, filhos da Mãe África. 

 Realizar workshop e debate sobre a valorização da cultura africana nos Ternos de 

Congado, sobretudo a cultura do Candomblé e Umbanda; 

 Dramatizar e narrar às histórias que mostram a divindade da natureza no mundo das 

religiões de matriz africana, mostrar com a sabedoria dos mais velhos nos lega as formas 

de resistir e sobreviver, mostrar a importância de nossa ancestralidade;  

 Colaborar para que os participantes percebam e se posicionem frente à negação da 

diversidade racial brasileira no nosso cotidiano; 

 Destacar através da palavra o poder coletivo da cultura afro-brasileira, desenterrar a 

memória ancestral e atual de nossa gente; 

 Tornar público relatos de pessoas que através da Umbanda tiveram de alguma forma suas 

vidas transformadas de forma significativa, confirmando ainda mais a força de 

transformação que esse culto religioso tem em nossas vidas; 
 

 

E) Justificativa: 

   O preconceito racial se evidencia quando temos debates relacionados à questão de religiosidade 

de matriz africana. O nosso projeto esta centrado na busca da promoção de um conhecimento e 

divulgação maior sobre a importância da contribuição da cultura afro-brasileira para a formação 

da identidade nacional. Pensamos então, que o necessário, para que se tenha um maior alcance 

seja a realização de uma prática que incida profundamente na vida das crianças, adolescentes, suas 

famílias e a comunidade entorno daí as oficinas e a troca de experiências. Este envolvimento da 

comunidade com o contexto africano, seja cultural, histórico e ou profissional e contemporâneo 

gera conhecimento e elimina omissões e ignorâncias sobre o tema. 

    Entendemos que este trabalho se constitui um grande passo para a formação de uma geração de 

cidadãos comprometidos com o exercício de seu senso critica, mais conscientes e menos 

xenofóbicos em relação a umbanda e candomblé. 
 

 
F) Metodologia:  
1ª Etapa: As primeiras reuniões a serem realizadas em maio serão para divisão de tarefas e 

equipes e principalmente planejar o melhor método de ação; 

 

2ª Etapa: Promover discussão e estudo sobre o tema com os monitores e o (a) coordenador (a) do 

projeto, que servirão inclusive para definir datas e horários; 

 

3ª Etapa: Abertura de inscrições para comunidade em geral, especialmente a universitários e 

professores,  para as oficinas e organização das turmas.  

 

4ª Etapa: Rodas de conversa: Discussão de temas que são relevantes ao povo negro, como: 

preconceito, crenças religiosas, o “aceitar ser negro”, direitos e deveres. Duração de 20 horas ao 

longo dos cinco meses de projeto.  

 

5ª Etapa: Relatos de vida: Tornar público relatos de pessoas que através da Umbanda tiveram de 



   
 

alguma forma suas vidas transformadas de forma significativa, confirmando ainda mais a força de 

transformação que esse culto religioso tem em nossas vidas. Duração de 20 horas ao longo dos 

cinco meses de projeto. 

 

6ª Etapa: O encerramento do projeto será com apresentações de peça teatral, músicas, e exposição 

de fotos realizadas durante todo o processo com participação dos membros do terno e pessoas 

comunidade que se interessarem. 
  

G) Avaliação: 

Reuniões quinzenais e relatórios mensais 
 

H) Período de Execução:  
5 (cinco) meses 

Início:  
12/06/2010 

Término:  
13/11/2010 

I) Público-Alvo: 

Comunidade local, grupos organizados, congadeiros, movimento negro, dentre outros. 

J) Público Quantitativo 

Direto:  30  Indireto: Indeterminado Total: Indeterminado 

 
6. RECURSOS HUMANOS  

 
PLANO DE TRABALHO DA EQUIPE: 

 

Entidade 
Responsável 

Docentes Participantes Especialidad
e/ 

Função 
Exercida 

Tempo 
Diário 

Gasto no 
Projeto 

Valor da Bolsa 
Concedida  

     

     

 

Entidade 
Responsável 

Pessoal de 
Apoio 

Lotação Tempo 
Diário 

Gasto no 
Projeto 

Valor da Bolsa 
Concedida  

Congo da Libertação Lucas  Congo da Libertação 6 horas Voluntário 

Congo da Libertação Douglas Congo da Libertação 6 horas Voluntário 

 
 

Entidade 
Responsável 

Alunos Bolsistas Curso Tempo Diário 
Gasto no Projeto 

Valor da 
Bolsa 

Concedida  

UFU  Bolsista   

 
 

7. ORÇAMENTO GERAL PREVISTO PARA O PROJETO 

 

Fonte de Recursos Valor Total Previsto 

EMENDA PARLAMENTAR  

 
 



   
 

7.1) RUBRICAS DE GASTOS 
 
a) Equipamento e Material Permanente  
 

Entidade 
Responsável 

Descrição Horas de 
uso 

Custos para ressarcimento 

    

    

    

 
b) Material de Consumo  
 

Entidade 
Responsável 

Descrição Quantidade estimulada Custos 
para 

ressarci
mento 

    

 
c) Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
 

Entidade 
Responsável 

Descrição Previsão de Custo 

 Pro labore  2.923,00 

 
d) Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 

Entidade 
Responsável 

Descrição Previsão de Custo 

FAU Taxas de Administração  

 
e) Passagens 
 

Entidade 
Responsável 

Destino Previsão de Custo 

   

   

   

 
f) Diárias 
 

Entidade 
Responsável 

Destino Previsão de Custo 

   

   

   

 
g) Tributos Sobre o Projeto 
 

Entidade 
Responsável 

Descrição Previsão de Custo 

   

   

   

 



   
 
h) Encargos Previdenciários 
 

Entidade 
Responsável 

Descrição Previsão de Custo 

   

   

   

 
i) Outros Custos 
 

Entidade 
Responsável 

Descrição Previsão de Custo 

   

   

   

 
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (de acordo com a normatização da ABNT) 

 

 
 História Oral. 

 GONÇALVES DA SILVA, Vagner. Candomblé e Umbanda, caminhos da devoção brasileira. 

2ª Ed. – São Paulo: Selo Negro, 2005. 

 PAULME, Denise. As civilizações africanas. 2ª ed. – coleção saber. 

 BURKE, Peter. Hibridismo Cultural. Rio Grande do Sul, Editora Unisinos – Coleção Aldus, 

2003. 

 DEL PRIORE, Mary, PINTO VENÂCIO, Renato. Ancestrais, uma introdução à História da 

África Atlântica. Rio de Janeiro: Elsevier; 2004. – 6ª reimpressão. 

 CURTIS GIODANI, Mário. História da África anterior aos descobrimentos. Petrópolis, RJ. 

Editora Vozes, 1985. – 5ª Edição. 

 E. LOVEJOY, Paul; tradução: Regina A. R Bhering e Luiz Guilherme B. Chaves. A escravidão na 

África, uma história de suas transformações. – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 

 DA COSTA E SILVA, Alberto. A enxada e a lança, a África antes dos portugueses. Rio de 

Janeiro – 3ª Ed. Revista e ampliada: Editora Nova Fronteira, 2006.  

 
 

 
 

Uberlândia (MG),  16   de abril de 2010. 
 

 
 
 

      
 Assinatura do Coordenador 



   
 

 
 
 

         
Assinatura do Diretor Unidade Responsável 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


