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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROJETO DE EXTENSÃO

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 

1. Introdução

1.1 Identificação  da Ação

      Título: EDUCAÇÃO POPULAR: vamos fazer arte?

      Coordenador: Karina Klinke / Docente

      Tipo  da Ação: Projeto

      Edital: PROEXT 2013

      Faixa de Valor: Projeto de R$ 0,00 a R$ 50.000,00

      Vinculada à Programa de Extensão? Não

      Instituição: UFU - Universidade Federal de Uberlândia

      Unidade Geral: UGP - Unidade Geral Padrão

      Unidade de Origem: UOP - Unidade de Origem Padrão

      Início Previsto: 01/01/2013

      Término Previsto: 30/12/2013

      Possui Recurso Financeiro: Sim

      Gestor: Karina Klinke / Docente

      Órgão Financeiro: Conta Única

1.2 Detalhes da Proposta

      Carga Horária Total  da Ação: 250 horas

      Justificativa da Carga Horária: As 140 horas de Oficinas de Contação de Histórias, Teatro, Dança e
Musicalização (previsão de duas turmas) na Escola de Teatro
Vianinha são necessárias para a realização da formação dos
docentes das escolas municipais, educadores populares e dos
docentes e discentes dos cursos de licenciatura da FACIP/UFU,
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com desenvolvimento de oficinas de teatro (jogos dramáticos,
improvisação teatral, expressão corporal, leitura dramática e jogos
tradicionais), dança moderna (proposta de “dança livre” de Isadora
Dulcan), musicalização, técnica vocal, noções de ritmo, contação de
historias (literatura, causos da literatura local) e Teatro do Oprimido.
10 horas  para participação de docentes e discentes das escolas
envolvidas e educadores populares em atividades no Teatro e no
Campus do Pontal: saraus, peças teatrais e musicais e Teatro do
Oprimido. Duas horas por mês em cada uma das três escolas
municipais para atividades com os alunos: musicalização, jogos
tradicionais, improvisação teatral, jogos dramáticos, leitura
dramática, dança moderna e contação de historias, perfazendo um
total de 60h. Quatro horas por mês para desenvolvimento dos
Saraus no Tupã (no Campus do Pontal, com a comunidade
acadêmica e local), perfazendo um total de 40h.

      Periodicidade: Anual

      A Ação é Curricular? Sim

      Abrangência: Municipal

      Município Abrangido: Ituiutaba - Minas Gerais

      Tem Limite de Vagas? Sim

      Número de Vagas: 100

      Local de Realização: Campus do Pontal - Ituiutaba
Teatro Vianinha - Ituiutaba


      Período de Realização: 30/03/2013 a 07/12/2013 - aos sábados

      Tem Inscrição? Sim

      Início das Inscrições: 18/02/2013

      Término das Inscrições: 01/03/2013

      Contato para Inscrição: Secretaria do Curso de Pedagogia da FACIP/UFU
Rua 20, 1600 - Bloco 1C - 1º Andar - Bairro Tupã
Ituiutaba - MG - CEP 38304-402

      Tem Custo de Insc./Mensalidade? Não

1.3 Público-Alvo

Docentes e discentes de três escolas públicas de Educação Básica, educadores populares, docentes e discentes
dos cursos de licenciatura da FACIP/UFU, comunidade atendida pelas escolas municipais: Bairro Novo Tempo II,
Setor Norte e Bairro Tupã.

      Nº Estimado de Público: 1675

      Discriminar Público-Alvo:

A B C D E Total

Público Interno da Universidade/Instituto 10 20 0 5 0 35

Instituições Governamentais Federais 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Estaduais 25 0 0 0 500 525
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Instituições Governamentais Municipais 25 0 0 0 500 525

Organizações de Iniciativa Privada 0 0 0 0 0 0

Movimentos Sociais 20 0 0 0 50 70

Organizações Não-Governamentais

(ONGs/OSCIPs)
0 0 0 0 10 10

Organizações Sindicais 0 0 0 0 10 10

Grupos Comunitários 0 0 0 0 500 500

Outros 0 0 0 0 0 0

Total 80 20 0 5 1.570 1.675

      Legenda:
      (A) Docente
      (B) Discentes de Graduação
      (C) Discentes de Pós-Graduação
      (D) Técnico Administrativo
      (E) Outro

1.4 Parcerias

Nome Sigla Parceria Tipo de Instituição/IPES Participação

Movimento

Experimental de Cultura
MECA Externa à IES

Organização Não

Governamental

(ONGs/OSCIPs)

Ministrantes de oficinas de

Contação de Histórias e

Teatro

Associação de Amigos

do Conservatório

Estadual de Música de

Ituiutaba

AACEM

I
Externa à IES Grupo Comunitário

Ministrantes das oficinas de

musicalização e dança.

Secretaria Municipal de

Educação e Cultura de

Ituiutaba/MG

SMEC Externa à IES
Instituição Governamental

Municipal

Professores farão cursos de

Contação de Histórias e

Teatro; alunos farão cursos de

musicalização, dança e jogos

tradicionais.

Superintendência

Regional de Educação

em Intuiutaba/MG

SRE Externa à IES
Instituição Governamental

Estadual

Professores farão oficinas de

Contação de Histórias e

Teatro; alunos farão cursos de

musicalização, dança e jogos

tradicionais.

1.5 Caracterização  da Ação

      Área de Conhecimento: Lingüística, Letras e Artes » Artes » Teatro » Interpretação Teatral

      Área Temática Principal: Cultura

      Área Temática Secundária: Educação
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      Linha de Extensão: Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem

      Linha Temática: Linha 2: Cultura e arte

      Subtema 1: Arte e Educação

1.6 Descrição  da Ação

       Resumo da Proposta:

O projeto tem por finalidade capacitar docentes das escolas públicas de Educação Básica e educadores
populares de Ituiutaba/MG, docentes e discentes das licenciaturas da FACIP/UFU, para explorar a
musicalidade, a teatralidade e a expressão corporal de crianças, jovens e adultos, visando à formação da
consciência do universo sonoro e artístico  que os cerca, cujos quais possibilitam a abertura de canais
sensoriais, facilitando a expressão oral, gestual, escrita e de emoções, consolidando a formação da
personalidade mediante um processo educativo e autoformador. Professores e alunos da FACIP/UFU
desenvolverão pesquisas-ação, através de grupos focais nas oficinas, a fim de criarem coletivamente
novas propostas metodológicas de trabalho com a  a música e a literatura, voltados para a implementação
da Lei n. 11.769/2009, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas, visando a
relação entre saberes acadêmicos e populares. Propõe também o contato das comunidades populares em
saraus, peças teatrais, apresentações musicais, contação de historias e Teatro do Oprimido, a fim de
ampliar a sensibilidade e criticidade em contato com diversos aspectos de diferentes culturas, inclusive as
locais. As avaliações serão pautadas em uma perspectiva formativa, com a utilização de instrumentos
diversos, entre eles: questionários, relatos de experiencia, registro fílmico das atividades desenvolvidas e
Rodas de Conversas. Defendemos a importância da formação artística e musical na sociedade
contemporânea, pela função de promover o desenvolvimento integral dos educandos por meio da
conscientização da interdependência entre o corpo e a mente, entre a razão e a sensibilidade, entre a
ciência e a estética.

       Palavras-Chave:

Formação docente, Educação Popular, Artes Cênicas, Musicalização

       Informações Relevantes para Avaliação da Proposta:

Este projeto integrará as atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão que o Grupo de Estudos e
Pesquisas em Leitura, Escrita e Literatura: historia, políticas e ensino (GEPLEL) desenvolve desde sua
fundação em 2006, como os projetos de pesquisa coordenados pela proponente – Práticas de Leitura e
Escrita de Jovens e Adultos: resignificando a vida (UFSM, 2006-2008); Experiências femininas de leitura e
escrita e a constituição de si no espaço público: uma história cultural (UNICAMP, 2008-2009); Mulheres
assentadas e suas leituras como experiência política (2009-2011) – o projeto de extensão: Literatura na
Escola (PEIC/UFU, 2011) – eventos organizados – I PRÓ-EJA: práticas escolares e formação de
professores (UFSM, 2008); II PRÓ-EJA: educação popular no pontal do triângulo mineiro (FACIP/UFU,
2010) – os Seminários de Estudos sobre Educação Popular e Literatura (desde 2007) – os minicursos
realizados em congressos internacionais e regionais – Abordagens teórico-metodológicas das pesquisas
sobre leitura e escrita e suas implicações para o campo da história da educação (IX CIHELA, 2009) e Um
balanço das pesquisas sobre leituras e suas implicações para o campo historiográfico (XVII Encontro
Regional da ANPUH, 2010) – o Simpósio História da Leitura e da Escrita no Brasil (XVII Encontro Regional
da ANPUH, 2010) e o GT Escolarização da literatura e da leitura literária: fronteiras e diversidades (II
SELL, 2009), ambos coordenados pela proponente do presente projeto. É idealizado para dar continuidade
a atividades extensionistas desenvolvidas em 2011 entre a FACIP/UFU e o Teatro Vianinha, o grupo
MECA e a AACEMI, como A UFU onde o povo está e o Cine PET, ambos recuperando a expressão
artística e musical local, bem como oportunizando contato com outras culturas do cenário nacional. Estes
projetos reuniram a comunidade de Ituiutaba no Teatro e na praça pública, com atividades
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artístico-culturais gratuitas, consolidando o papel social da universidade pública na comunidade local. Ao
mesmo tempo em que este proejto atenta para a formação artístico-cultural e social da comunidade local,
proporciona a docentes e discentes da FACIP/UFU experiencia em campo e material de pesquisa no que
concerne ao papel da arte dramática e da música na Educação Popular. O projeto está fundamentado em
uma perspectiva interdisciplinar que envolve educação popular, artes dramáticas, leitura, canto e
musicalização, objetivando o reconhecimento da igualdade de direitos à expressão artístico-cultural e seus
benefícios no desenvolvimento  de capacidades, sensibilidades e criticidade. Para isso, o investimento no
reconhecimento de si e do outro (através dos usos das expressões corporais e musicais, das técnicas
vocais, dos jogos e da leitura dramática) é primordial para iniciar e fomentar a participação crítica dos
sujeitos sociais em relações de opressão.

      1.6.1 Justificativa

Entendemos que este projeto de extensão, a ser desenvolvido com o apoio da Pró-reitoria de Extensão,
Cultura e Assuntos Estudantis (PROEX), contribuirá com a proposta da mesma, “interagindo a instituição
com os diversos segmentos sociais: entidades governamentais, setor privado, comunidades carentes,
movimentos sociais e público”(PDI/UFU, 2010-2015). Em contrapartida, a unidade acadêmica responsável
pelo desenvolvimento do mesmo (FACIP) assumirá a responsabilidade que lhe cabe de proporcionar
“estrutura e meios necessários para desempenhar, no seu nível, todas as atividades e exercer todas as
funções essenciais ao desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão”(PDI/UFU, 2010-2015). De modo
que a unidade não só disponibilizará os recursos humanos necessários ao pleno desempenho da proposta
extensionista (professores, alunos e funcionários), como também os recursos materiais permanentes que
dispõe (computadores, impressoras, Datashow, filmadoras, máquinas fotográficas, etc.) e o espaço físico
que ora possibilita o desenvolvimento das atividades propostas no período vespertino, quando o número
de aulas é reduzido  (auditórios, salas de aula, laboratório de Pedagogia, biblioteca, áreas ao ar livre, etc). 

Ao ser proposto por professores e alunos dos cursos de Pedagogia e História, o projeto concretiza o
processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político, uma vez que contará ao mesmo tempo
com pesquisas-ação, cujas metas são ampliar o conhecimento sobre as culturas populares locais e
regionais (na perspectiva historiográfica), promover o ensino de novas metodologias de educação popular
a serem criadas nos grupos focais em forma de oficinas (na perspectiva pedagógica), com o intuito de
promover a interação transformadora entre a universidade, professores dos sistemas públicos de ensino e
educadores populares. 

Neste sentido, este projeto atende às propostas dos Projetos Pedagógicos de ambos os cursos,
Pedagogia e História. Quando o Curso de História propõe a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão, compromete-se a pensar a Universidade enquanto lócus da produção e socialização do saber,
buscando: '[...] um ensino que desenvolva no estudante uma atitude investigativa, que lhe permita
vivenciar a pesquisa como um processo indispensável à aprendizagem. A extensão, incorporada ao
processo de ensino, visa despertar a compreensão sobre a relevância social e política do conhecimento,
tratando-o como bem público. Nesse contexto é importante celebrar intercâmbios e parcerias entre
Universidade e sociedade visando  o desenvolvimento de práticas sociais diversificadas e
desencadeadoras de transformações significativas, voltadas à melhoria da qualidade de vida dos
indivíduos nas mais diversas instâncias'. (PPC-História, 2007, p.10) Assim, os alunos da licenciatura do
Curso de História terão integralização curricular em Atividades de Caráter Artístico e Cultural
(PPC-História, 2007, p.30).

A parceria aqui proposta se dará entre os saberes populares (músicas, danças, dramatizações sobre os
aspectos sociais locais e regionais através do Teatro do Oprimido e jogos tradicionais) e a capacitação
para a sistematização desses saberes por meio de novos onhecimentos proporcionados pelos
profissionais do Grupo de teatro MECA (Movimento Experimental de Cultura) e da AACEMI (Associação
de Amigos do Conservatório Estadual de Música de Ituiutaba), nossos parceiros. A composição das
oficinas de leitura dramática, contação de histórias, musicalização e dança se constituirão, ao mesmo
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tempo, em espaço profícuo para o desenvolvimento das pesquisas-ação que proporcionarão também
conhecimento sobre as tradições culturais locais e regionais, ao mesmo tempo em que serão
oportunidades de ensino sobre outras culturas. Esta relação com as realidades sociais locais contribuem
com as políticas de construção de uma sociedade mais justa e igualitária, uma vez que abarcam os
princípios da Educação Popular: partir dos conhecimentos e anseios da comunidade para construção de
novos saberes, elaborados com a oferta de conhecimentos científicos, para sistematização junto com a
comunidade.

Nesta perspectiva, este projeto coaduna com os princípios do Curso de Pedagogia, os quais partem do
respeito à diversidade para se consolidar a partir do “bem comum”, tornando-se esse “o fio condutor para
as ações formativas”. (PPC-Pedagogia, 2007, p.21) Assim, propõe para seu 2º ciclo de formação, ao qual
pertencem os(as) alunos(as) participantes deste projeto: 'O Ciclo 2: multiculturalismo e o respeito pelo
diverso compreende o 4º, 5º e 6º semestres letivos do curso e tem como objetivo analisar a cultura a partir
de seus aspectos simbólicos e de seu papel na construção de identidades sociais e individuais, investigar
cenários da educação, enquanto artefato cultural, considerando o contexto nacional e regional, na
perspectiva do processo pedagógico que se deseja construir, re-conhecendo a diversidade brasileira como
um fator a ser considerado no processo de ensinagem'. (PPC-Pedagogia, 2007, p.37) Assim, os alunos da
licenciatura em Pedagogia terão integralização curricular em Atividade Acadêmico-Cientifico-Cultural no
que tange ao 'Circulo de Cultura: o que é a diversidade?' (PPC-Pedagogia, 2007, p.65)

Considera-se, assim, a vinculação deste com os PPC’s dos cursos que o propõe e à prerrogativa
institucional da UFU de proporcionar “a formação continuada de docentes das redes de ensino de
educação básica e profissional de todo seu entorno” (PDI/UFU, 2010-2015), dado o caráter de formação
continuada do mesmo.

      1.6.2 Fundamentação Teórica

A tese de doutorado da pesquisadora em educação musical, Claudia Belochio (2000), fundamentada
teórico-metodologicamente na investigação-ação, aponta-nos caminhos instigantes na proposta de ensino
de música para discentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Ela  desenvolve sua análise a partir de
projetos de estagiárias do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) com
grupos focais. Traz, assim, reflexões sobre algumas possibilidades e limites de as professoras trabalharem
com o ensino de música em suas atividades cotidianas e analisa como esse profissional entende, organiza
e dinamiza o conhecimento musical na prática escolar. Seu objetivo é reorganizar os trabalhos de
professores sem formação inicial em música, mas potencialmente atuantes na prática da musicalização.
Belochio (2000) explicita, assim, a importância da aproximação da universidade com as escolas quando o
interesse é realizar trabalhos colaborativos, com proposição de situações problematizadoras, permeadas
por mediações dialógicas como mediadoras do processo investigativo. Compreendemos aqui que as
pesquisas-ação (ou investigação-ação) possibilitarão ao mesmo tempo a pesquisa, o ensino e ações
extensionistas que venham a contribuir com mudanças de paradigmas sobre o papel da música e das
artes cênicas na formação integral do sujeito para a cidadania, bem como mudanças na forma de atuação
em processos de auto-gestão da comunidade. Construir-se-ão, assim,  movimentos de formação
colaborativa, uma vez que envolve professores pesquisadores, licenciandos e a comunidade atendida.
Está-se, nessa perspectiva, “diante de uma totalidade que envolve teoria e prática, concepção e ação na
realização da prática educativa concreta” (BELOCHIO, 2000, p. 20) em educação musical e artes cênicas
por professores não especialistas. Trata-se, então, de “ouvir as vozes do grupo colaborativo acreditando
na possibilidade de realização de um ensino” (Ibid idem) de música e artes. 
A pesquisadora propõe, nesse sentido, a construção junto ao grupo de professores e alunos universitários,
em colaboração com professores da Educação Básica, “uma prática educativa em ensino de música[e
artes cênicas] que se configure como processo de investigação-ação educacional, ativa e crítica em um
espaço de ensino concreto e real.” (BELOCHIO, 2000, p. 21) No caso do presente projeto, propomos não
somente espaços escolares de ensino, como também e fundamentalmente, desenvolver as
potencialidades da educação popular em espaços não escolares como metodologia possível de trabalho
nas escolas. Isto porque a educação popular tem como metodologia partir das necessidades concretas
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dos sujeitos para elaborar no coletivo a sistematização de conhecimentos específicos, o que percebemos
como um caminho interessante para o entendimento e desenvolvimento do ensino da música e das artes
também nas escolas. Como afirma Belochio (2000, p.70), pessoas envolvidas direta ou indiretamente com
a educação, de diversas áreas de conhecimento, concebem a “Educação Musical [e artística] como um
importante componente de conhecimento nos processos que potencializam o conhecimento do ser
humano”.  Todavia, o as instituições escolares, os currículos e as práticas que se desenvolvem em seu
interior servem a interesses de determinados grupos dominantes, constituindo contraposições que
dificultam este ensino em espaços escolares.
 As concepções de cultura escolar fundamentadas em Andre Chervel (1992) contribuem para a
interpretação do papel da música e das artes cênicas como disciplinas escolares nos processos
educacionais. Neste sentido, entende-se que os saberes são valorados e disciplinarizados nos currículos
de forma hierárquica, ficando não só o ensino de música como das artes em geral relegados ao segundo
plano. Isto contribui para a desqualificação dos profissionais das artes e para a desvalorização das
mesmas nas práticas escolares. (Cf. PENNA, 1999) Elas são vistas, então, como atividades pouco
significativas para a aprendizagem, cuja qual é vislumbrada exclusivamente a partir de conteúdos de
disciplinas mais valorizadas. “Essas dicotomizações, não raras vezes, impedem o entendimento mais
amplo da tarefa educativa, restringindo o desenvolvimento de uma consciência crítica em relação à
totalidade dos saberes que deveriam ser contemplados na prática educativa.” (BELOCHIO, 2000, p.72)
Outras pesquisas citadas por Belochio (2000) mostram que as práticas musicais existem nas escolas
(SOUZA et al, 1997; COELHO DE SOUZA, 1998; COELHO DE SOUZA & MELLO, 1999; DEL BEN et al,
1999), embora não reconhecidas pelas comunidades escolares, restringem-se à existência de corais e
bandas, sem vínculo com projetos educacionais mais amplos e abrangentes. Segundo Irene Tourinho
(1998, p.169), o que se encontra nas escolas é uma “quase inexistência de programas, ações,
investimento em formação de professores, recursos materiais e tempo curricular que poderiam fazer do
ensino de música uma parte ‘integrante’ do currículo escolar.” 
No que diz respeito especificamente ao “ensino de artes” nas escolas, Maura Penna (1999) recupera
historicamente como este se desenvolveu na  legislação sobre educação (LDBEN/1961, Lei n.5.692/1971,
LDBEN/1996), considerando-se, basicamente, a presença das diversas linguagens artísticas na escola.
Segundo ela, as artes “nem sempre foram consideradas ‘componentes curriculares’; não são tidas
tradicionalmente como ‘áreas do saber’ que cabe à escola tratar”. (PENNA, 1999, p.58) Sendo assim, elas
têm um caráter utilitário nas escolas, servindo como complemento alegórico para outras atividades,
deslocada da proposta curricular. 
Interferem nessas culturas escolares as políticas educacionais (LDBEN e PCN’s), cujas quais direcionam
não somente projetos educacionais como muitas das práticas escolares. No campo da educação musical,
Jusamara Souza (1998) considera que as ações curriculares isoladas, como as propostas pelas políticas
educacionais, não são suficientes para uma educação musical. Aponta, então, a necessidade de serem
propostas ações formativas e formulações de políticas administrativas que viabilizem a implantação de
currículos. Explicita também a necessidade de estudos que interpretem e analisem diferentes experiências
de educação musical e suas implicações institucionais e educativas. 
Belochio (2000, p. 79) faz uma retrospectiva histórica sobre o ensino da música no Brasil e considera que
“temos sido regidos pela importação e construção de programas de ensino alheios ao contexto específico
do país”, o que nos faz considerar o cunho autoritário com o qual este ensino é proposto na escolarização.
Com as artes cênicas não é diferente por isso também consideramos como a proposta deste projeto pode
contribuir para o conhecimento da realidade local, através da historicização das culturas populares locais e
regionais e da construção coletiva de práticas de ensino condizentes com esta realidade.
Nossa proposta coaduna, portanto, com as conclusões de Belochio, no sentido de formar professores e
educadores populares que venham a possibilitar aos seus alunos: “[...] múltiplas possibilidades de
relacionar-se com o objeto de estudo e, ao mesmo tempo, lhe propicie prazer em descobrir, trabalhando e
retrabalhando com o mundo sonoro [e cênico]. É preciso que o objeto de conhecimento seja sempre
tematizado e dinamizado a partir das relações que o aluno estabelece com seu momento sócio histórico
concreto, o que representa sua história de inserção no mundo. É necessário de entender os processos de
estruturação do conhecimento musical [e cênico] que as crianças estão realizando para que se elaborem
ações educativas condizentes com sujeitos próprios e determinados.” (BELOCHIO, 2000, p. 80)
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Diferente do que reza o PCN-Arte (BRASIL, 1997) – com três blocos tão complexos propostos para o
ensino de música, a ponto de Belochio (2000) duvidar que tenhamos no Brasil profissionais que possam
desenvolvê-lo a contento – acreditamos que a proposta desse projeto venha a contribuir com a construção
coletiva de propostas viáveis para a realidade local, uma vez que tomamos a música e as artes cênicas
como linguagem cultural que se constrói com o conhecimento dos indivíduos que se propõem atuar com
arte-educação (com ou sem formação acadêmica). Aliás, o próprio PCN resgata a necessidade de as
escolas não se distanciarem das relações das comunidades que a cercam, visando uma educação
contextual e socialmente comprometida com o desenvolvimento de sua cultura e dos sujeitos que
constituem sua existência concreta. (Cf. BELOCHIO, 2000)

      1.6.3 Objetivos

OBJETIVO GERAL:
Capacitar professores de escolas públicas de Educação Básica e educadores populares do município de
Ituiutaba/MG, discentes e docentes dos cursos de licenciatura da FACIP/UFU ao trabalho com a música e
as artes cênicas na perspectiva metodológica da educação popular.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Conhecer e elaborar um banco de dados sobre as culturas populares locais e regionais;
- Desenvolver pesquisas-ação, tendo como grupos focais o público das oficinas;
- Desenvolver Oficinas de Teatro e Musicalização na Escola de Teatro Vianinha (jogos dramáticos,
improvisação teatral, expressão corporal, leitura dramática, jogos tradicionais, musicalização, técnica
vocal, noções de ritmo, contação de historias literárias e causos da cultura local e Teatro do Oprimido) 
para capacitação de docentes da Educação Básica e educadores populares de Ituiutaba/MG,  discentes e
docentes dos cursos de licenciatura da FACIP/UFU;
- Estimular a participação gratuita das comunidades atendidas em atividades artístico-culturais: saraus,
apresentações musicais e teatrais e Teatro do Oprimido;
- Proporcionar oficinas à comunidade que circunda as escolas atendidas: musicalização, jogos tradicionais,
improvisação teatral, jogos dramáticos, leitura dramática, dança, brincadeiras tradicionais e contação de
historias;
- Possibilitar reflexões sobre a participação do sujeito na sociedade contemporânea através das atividades
musicalização e das artes cênicas;
- Oportunizar experiências de Educação Popular em campo a discentes e docentes das licenciaturas da
FACIP/UFU;
- Registrar as atividades de musicalização e artes cênicas para avaliação do projeto e como material de
pesquisas em Educação Popular.

      1.6.4 Metodologia e Avaliação

As atividades propostas acontecerão na Escola de Teatro Vianinha e na instalações do Campus do Pontal,
sendo oferecidas por professores de música e teatro, assim distribuídas:

1) Oficinas de Teatro e Musicalização (previsão de duas turmas, com 30 vagas cada) na Escola de Teatro
Vianinha, gratuitamente, para capacitação de docentes das escolas municipais atendidas e dos docentes e
discentes dos cursos de licenciatura da FACIP/UFU, com atividades de teatro (jogos dramáticos,
improvisação teatral, expressão corporal, leitura dramática e jogos tradicionais), musicalização, técnica
vocal, noções de ritmo, contação de historias (literatura, causos da literatura local) e Teatro do Oprimido.
As oficinas acontecerão ao final das tardes de sábado, durante duas horas em cada encontro, para que
não haja choque de horários de aula e trabalho;
 
2) Será garantida a gratuidade na participação de saraus, apresentações teatrais e musicais e Teatro do
Oprimido para a participação de docentes e discentes das escolas envolvidas em atividades no Teatro e
no Campus do Pontal;  

3) Semanalmente serão desenvolvidas oficinas música, dança e brincadeiras tradicionais com as
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comunidades das escolas atendidas: musicalização, jogos tradicionais, improvisação teatral, jogos
dramáticos, leitura dramática e contação de historias; 

4) Uma vez por mês, nos períodos matutino e noturno, após o término do horário das aulas, serão
desenvolvidos os Saraus no Tupã (no Campus do Pontal, com a comunidade acadêmica e local).

As avaliações terão periodicidade bimestral e acontecerão por meio de instrumentos que respeitem a
perspectiva de uma avaliação participante, em que os cursistas tenham espaço para expressar as suas
impressões e contribuições para a continuidade e mudanças nas atividades desenvolvidas. Para isso,
todas as atividades serão filmadas e acontecerão Rodas de Conversas com os docentes das escolas
municipais atendidas, discentes e docentes da FACIP/UFU, participantes das Oficinas. Teremos também
um questionário objetivo com a intenção de possibilitar espaço aos demais participantes das comunidades
à expressão de suas impressões e contribuições.

      1.6.5 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

O projeto será desenvolvido na perspectiva extensionista a partir da metodologia da pesquisa-ação, ou
seja, as oficinas oferecidas a docentes da Educação Básica e educadores populares de Ituiutaba/MG,
discentes e docentes das licenciaturas da FACIP/UFU, servirão como grupos focais para a construção
coletiva (pesquisadores, alunos e professores) de novas metodologias de trabalho com a música e as
artes cênicas na perspectiva da educação popular, a serem desenvolvidas em espaços escolares (em
todas as etapas de ensino) e não escolares. Sendo assim, todos os envolvidos estarão em atividades de
ensino.
Oficinas de jogos tradicionais, musicalização e dança serão oferecidas a discentes das escolas públicas do
município, bem como Saraus, espetáculos musicais e teatrais. Essas atividades serão filmadas, serão
desenvolvidas Rodas de Conversa com os participantes e aplicados questionários simples, a fim de que
esse registro sirva tanto para avaliação das atividades como de material para pesquisas sobre o papel da
musicalização e das artes cênicas na Educação Popular.
Os alunos das licenciaturas terão oportunidade, então, de participar de todas as atividades oferecidas,
contribuindo não somente para sua formação como licenciado, como também para estreitar suas
possibilidades de contribuição para com a formação da cidadania. Pretende-se, assim, que todos os
alunos envolvidos sejam certificados, o que contribui para sua integralização curricular e tenham
oportunidade de aproveitar as experiências de pesquisa-ação para elaboração de seus Trabalhos de
Conclusão de Curso. O levantamento histórico sobre as culturas populares da região também poderão
contribuir para que os futuros historiadores tenham fontes para pesquisas sobre a região.

      1.6.6 Avaliação
Pelo Público
O público responderá a questionários simples (quantitativos e qualitativos) e participará das Rodas de
Conversa após cada atividade proposta, nas quais terá oportunidade de apresentar seus pontos de vista
sobre as atividades desenvolvidas. As Rodas proporcionam um processo de avaliação formativa, quando
ao expor seus pontos de vista e ouvir os demais, sistematizam-se as aprendizagens. 

Pela Equipe
A equipe de pesquisadores e alunos envolvidos diretamente no projeto participará das Rodas de
Conversa, nas quais poderão se auto-avaliar e acompanhar os processo de aprendizagem dos grupos. As
filmagens feitas durante as atividades desenvolvidas também servirão para avaliação permanente do
desempenho dos grupos, uma vez que terão, bimensalmente, encontros para assistir as filmagens,
desenvolver a avaliação e propor alterações que julgarem necessárias.  
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      1.6.8 Observações

1.7 Divulgação/Certificados

      Meios de Divulgação: Cartaz, Internet, Outdoor

      Contato: 
FACIP/UFU
Secretaria do Grupo de Estudos e Pesquisas em Leitura, Escrita e
Literatura (GEPLEL)  
Av. Vinte, n. 1600 - Sala D209
Bairro Tupã - Ituiutaba/MG
CEP: 38304-402
e-mail: geplel@gmail.com
telefone: (34) 8408.9962

      Emissão de Certificados: Participantes, Equipe de Execução

      Qtde Estimada de Certificados para Participantes: 100

      Qtde Estimada de Certificados para Equipe de Execução: 10

      Total de Certificados: 110

      Menção Mínima: MS

      Frequência Mínima (%): 75

      Justificativa de Certificados: 
Serão oferecidos certificados a todos aqueles que participarem
efetivamente das oficinas de capacitação, dos saraus e espetáculos,
sendo eles docentes da Educação Básica e educadores populares;
docentes e discentes da FACIP/UFU.1.8 Outros Produtos Acadêmicos

      Gera Produtos: Sim

      Produtos: Livro
Oficina
Produto Audiovisual-CDROM
Produto Audiovisual-DVD
Relatório Técnico

      Descrição/Tiragem: Será produzido um livro com tiragem de 300 volumes para doação
às escolas, grupos de educação popular e ONG's do município;
Serão produzidos 100 CD's com a produção musical desenvolvida
para distribuição aos grupos sociais envolvidos;
Serão desenvolvidos 100 DVD's com as filmagens editadas para
distribuição aos grupos sociais envolvidos;
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Será produzido um relatório técnico com os resultados finais do
projeto.

1.9 Anexos

Nome Tipo

ppc_pedagogia.pdf

Projeto Pedagógico de Curso

- esse arquivo deve ser

anexado caso a extensão seja

integralizada curricularmente,

na forma de créditos, na

grade curricular regulamentar

do curso de graduação

ppc_historia.pdf

Projeto Pedagógico de Curso

- esse arquivo deve ser

anexado caso a extensão seja

integralizada curricularmente,

na forma de créditos, na

grade curricular regulamentar

do curso de graduação

cv_6307729519818105_
Curriculum Lattes do

coordenador

termo_de_compromisso

Termo de Compromisso da

Reitoria de aplicação integral

dos recursos nos

projetos/programas

selecionados

declaracao_pro_reito

Declaração da Pró Reitoria de

Extensão que a proposta foi

aprovada nas instâncias

competentes

2. Equipe de Execução

2.1 Membros da Equipe de Execução

Docentes da UFU

Nome Regime - Contrato Instituição CH Total Funções

JosÉ Josberto Montenegro

Sousa
Dedicação exclusiva UFU 144 hrs

Membro da

Comissão

Organizadora, 

Co-orientador
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Karina Klinke Dedicação exclusiva UFU 324 hrs

Coordenador, 

Orientador, 

Gestor, 

Presidente da

Comissão

Organizadora

Mical de Melo Marcelino

Magalhaes
Dedicação exclusiva UFU 104 hrs

Vice-Coordenador, 

Membro da

Comissão

Organizadora

Discentes da UFU

Nome Curso Instituição Carga Funções

Camila Rodrigues Pedagogia UFU 38 hrs Colaborador

Laís Alice Oliveira Santos Pedagogia UFU 38 hrs Colaborador

Marília Almeida de Alice Pedagogia UFU 244 hrs Bolsista de Extensão

Técnico-administrativo da UFU

Não existem Técnicos na sua atividade

Outros membros externos a UFU

Nome Instituição Carga Função

Juliana Freitas Guimarães AACEMI 264 hrs

Ministrante, 

Membro da

Comissão

Organizadora, 

Instrutor

Coordenador:
Nome: Karina Klinke
Nº de Matrícula: 1455613
CPF: 00762835770
Email: karinaklinke@pontal.ufu.br
Categoria: Professor Adjunto
Fone/Contato: 3432690665 / 3491068168

Orientador:
Nome: Karina Klinke
Nº de Matrícula: 1455613
CPF: 00762835770
Email: karinaklinke@pontal.ufu.br
Categoria: Professor Adjunto
Fone/Contato: 3432690665 / 3491068168

Gestor:
Nome: Karina Klinke
Nº de Matrícula: 1455613
CPF: 00762835770
Email: karinaklinke@pontal.ufu.br
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Categoria: Professor Adjunto
Fone/Contato: 3432690665 / 3491068168

2.2 Cronograma de Atividades

Atividade: Confecção e divulgação das oficinas e atividades culturais.

Início: Jan/2013 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 20 Horas/Mês
Responsável: Karina Klinke (C.H. 20 horas/Mês)

Atividade: Filmagens das atividades.

Início: Mar/2013 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 12 Horas/Mês
Responsável: Marília Almeida de Alice (C.H. 10 horas/Mês)
Membro Vinculado: Karina Klinke (C.H. 2 horas/Mês)

Atividade: Levantamento de dados sobre as culturas populares locais e regionais e
confecção de banco de dados.

Início: Fev/2013 Duração: 5 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 16 Horas/Mês
Responsável: JosÉ Josberto Montenegro Sousa (C.H. 8 horas/Mês)
Membro Vinculado: Marília Almeida de Alice (C.H. 8 horas/Mês)

Atividade: Oficinas de Teatro e Musicalização

Início: Fev/2013 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 16 Horas/Mês
Responsável: Juliana Freitas Guimarães (C.H. 16 horas/Mês)

Atividade: Planejamento coletivo das atividades

Início: Jan/2013 Duração: 1 Semana
Somatório da carga horária dos membros: 44 Horas Total
Responsável: Karina Klinke (C.H. 8 horas Total)
Membros Vinculados: Juliana Freitas Guimarães (C.H. 8 horas Total)

JosÉ Josberto Montenegro Sousa (C.H. 8 horas Total)
Mical de Melo Marcelino Magalhaes (C.H. 8 horas Total)
Marília Almeida de Alice (C.H. 8 horas Total)
Camila Rodrigues (C.H. 2 horas Total)
Laís Alice Oliveira Santos (C.H. 2 horas Total)
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Atividade: Reuniões de avaliação e replanejamento.

Início: Abr/2013 Duração: 8 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 14 Horas/Mês
Responsável: Karina Klinke (C.H. 2 horas/Mês)
Membros Vinculados: Juliana Freitas Guimarães (C.H. 2 horas/Mês)

JosÉ Josberto Montenegro Sousa (C.H. 2 horas/Mês)
Mical de Melo Marcelino Magalhaes (C.H. 2 horas/Mês)
Marília Almeida de Alice (C.H. 2 horas/Mês)
Camila Rodrigues (C.H. 2 horas/Mês)
Laís Alice Oliveira Santos (C.H. 2 horas/Mês)

Atividade: Saraus, apresentações teatrais, musicais e Teatro do Oprimido.

Início: Mar/2013 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 44 Horas/Mês
Responsável: Mical de Melo Marcelino Magalhaes (C.H. 8 horas/Mês)
Membros Vinculados: Karina Klinke (C.H. 8 horas/Mês)

Juliana Freitas Guimarães (C.H. 8 horas/Mês)
JosÉ Josberto Montenegro Sousa (C.H. 8 horas/Mês)
Marília Almeida de Alice (C.H. 8 horas/Mês)
Camila Rodrigues (C.H. 2 horas/Mês)
Laís Alice Oliveira Santos (C.H. 2 horas/Mês)

Responsável Atividade
2013

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Karina Klinke Confecção e divulgação das oficinas e ativi... X X X X X X X X X X - -

Karina Klinke Planejamento coletivo das atividades X - - - - - - - - - - -

JosÉ Josberto Montenegro Sousa Levantamento de dados sobre as culturas pop... - X X X X X - - - - - -

Juliana Freitas Guimarães Oficinas de Teatro e Musicalização - X X X X X X X X X X -

Marília Almeida de Alice Filmagens das atividades. - - X X X X X X X X X X

Mical de Melo Marcelino Magalhaes Saraus, apresentações teatrais, musicais e ... - - X X X X X X X X X X

Karina Klinke Reuniões de avaliação e replanejamento. - - - X X X X X X X X -

3. Receita

3.1 Arrecadação
Não há Arrecadação.

3.2 Recursos da IES (MEC)

Bolsas Valor(R$)

Bolsa - Auxílio Financeiro a Estudantes (3390-18) 4.320,00

Bolsa - Auxílio Financeiro a Pesquisadores (3390-20) 0,00

Subtotal R$ 4.320,00
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Rubricas Valor(R$)

Material de Consumo (3390-30) 4.850,00

Passagens e Despesas com Locomoção (3390-33) 0,00

Diárias - Pessoal Civil (3390-14) 0,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (3390-36) 30.000,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

(3390-39)
0,00

Equipamento e Material Permanente (4490-52) 0,00

Encargos Patronais (3390-47) 10.800,00

Subtotal R$ 45.650,00

Total: R$ 49.970,00

3.3 Recursos de Terceiros
Não há Recursos de Terceiros.

3.4 Receita Consolidada

Elementos da Receita (Com Bolsa) R$

Subtotal 1 (Arrecadação) 0,00

Subtotal 2 (Recursos da IES (MEC): Bolsas + Outras Rubricas) 49.970,00

Subtotal 3 (Recursos de Terceiros) 0,00

Total 49.970,00

Elementos da Receita (Sem Bolsa) R$

Subtotal 1 (Arrecadação) 0,00

Subtotal 2 (Recursos da IES (MEC): Rubricas) 45.650,00

Subtotal 3 (Recursos de Terceiros) 0,00

Total 45.650,00

4. Despesas

Elementos de Despesas Arrecadação (R$) IES (MEC)(R$) Terceiros (R$) Total (R$)

Bolsa - Auxílio Financeiro a

Estudantes (3390-18)
0,00 4.320,00 0,00 4.320,00

Bolsa - Auxílio Financeiro a

Pesquisadores (3390-20)
0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 1 0,00 4.320,00 0,00 4.320,00

Diárias - Pessoal Civil (3390-14) 0,00 0,00 0,00 0,00

Material de Consumo (3390-30) 0,00 4.850,00 0,00 4.850,00

Passagens e Despesas com

Locomoção (3390-33)
0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Serviços de Terceiros -

Pessoa Física (3390-36)
0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

Outros Serviços de Terceiros -

Pessoa Jurídica (3390-39)
0,00 0,00 0,00 0,00

SIGProj - Página 17 de 20



Equipamento e Material Permanente

(4490-52)
0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas (Impostos) 0,00 10.800,00 0,00 10.800,00

Subtotal 0,00 45.650,00 0,00 45.650,00

Total 0,00 49.970,00 0,00 49.970,00

Valor total solicitado em Reais: R$ 49.970,00

Quarenta e Nove Mil e Novecentos e Setenta  Reais

A seguir são apresentadas as despesas em relação a cada elemento de despesa da atividade: Diárias - Pessoal
Civil, Material de Consumo, Passagens e Despesas com Locomoção, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Física, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Equipamento e Material Permanente, Bolsistas e Outras
Despesas. Nos respectivos quadros de despesas são apresentados itens específicos, sendo relevante destacar
o campo “Fonte”. O campo “Fonte” refere-se à origem do recurso financeiro, podendo ser Arrecadação,
Instituição e Terceiros.

4.1 Despesas - Diárias
Não há Diárias.

4.2 Despesas - Material de Consumo

Descrição Qtde Unidade Custo Unitário Fonte Custo Total

Brim fio 70 Preto 100 metros R$ 12,90 IES (MEC) R$ 1.290,00

Cartucho de Toner Original

Preto Samsung K407S
10 Unidade(s) R$ 140,00 IES (MEC) R$ 1.400,00

Malha colorida (Vermelho) 10 metro R$ 14,50 IES (MEC) R$ 145,00

Malhas colorida (amarelo) 10 metro R$ 14,50 IES (MEC) R$ 145,00

Malhas colorida (azul) 10 metro R$ 14,50 IES (MEC) R$ 145,00

Malhas colorida

(estampado)
10 metro R$ 14,50 IES (MEC) R$ 145,00

Tecido Oxfor Branco 100 metros R$ 7,90 IES (MEC) R$ 790,00

Tecido Oxfor preto 100 metros R$ 7,90 IES (MEC) R$ 790,00

Total R$4.850,00

4.3 Despesas - Passagens
Não há Passagem.

4.4 Despesas - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Descrição Fonte Custo Total

Ministrante (instrutor/tutor) de oficinas de teatro e musicalização IES (MEC) R$ 30.000,00

Total R$30.000,00

4.5 Despesas - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Não há Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica.
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4.6 Despesas - Equipamento e Material Permanente
Não há Equipamento ou Material Permanente

4.7 Despesas - Bolsistas

Nome do Bolsista
Início/Térm

ino
Fonte

Tipo

Institucional

Remuneração/M

ês
Custo Total

Marília Almeida de Alice
01/01/2013

30/12/2013
IES (MEC)

Discente de

Graduação
R$ 360,00 R$ 4.320,00

Total R$4.320,00

Observação: O bolsista terá a função de acompanhar todas as atividades desenvolvidas, cabendo-lhe cuidar das
filmagens e editoração.

Plano de Trabalho do(s) Bolsista(s)
Marília Almeida de Alice

Carga Horária Semanal: 20 hora(s)

Objetivos: 
Acompanhar todas as atividades de oficinas, saraus, espetáculos musicais e teatrais e Teatro do
Oprimido, fazendo o registro fílmico das mesmas.

Atividades a serem desenvolvidas/Mês: 
Jan./Fev. - preparar o material disponível para desenvolvimento das atividades e participação no
planejamento geral;
Mar.- Nov. - participar de todas as atividades artísticas fazendo registro filmico e editando-os;
Nov./Dez - elaborar junto com a equipe o relatório final.

4.8 Despesas - Outras Despesas

Descrição Fonte Custo Total

INSS - 11% Arrecadação R$ 0,00

ISS - 5% Arrecadação R$ 0,00

PATRONAL - 20% Arrecadação R$ 0,00

SubTotal 1 R$ 0,00

INSS - 11% IES (MEC) R$ 3.300,00

ISS - 5% IES (MEC) R$ 1.500,00

PATRONAL - 20% IES (MEC) R$ 6.000,00

SubTotal 2 R$ 10.800,00

INSS - 11% Terceiros R$ 0,00

ISS - 5% Terceiros R$ 0,00

PATRONAL - 20% Terceiros R$ 0,00

SubTotal 3 R$ 0,00

Total R$10.800,00

4.9 Despesas - Resolução de Destinação Específica da IES (MEC)

Discriminação R$

Total 0,00
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, 14/04/2012
Local Karina Klinke

Coordenador(a)/Tutor(a)
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