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1.  Modalidade da Ação

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).

2.  Apresentação do Proponente

Unidade Faculdade de Ciências Integradas do Pontal

Sub-Unidade Campus do Pontal

3. Identificação da Proposta

Registro no SIEX 10716 Ano Base 2013

Campus Pontal

Título

PROEXT/2014: Vamos fazer arte? (Segunda edição)

Área Temática Principal

Linha de Extensão

Educação

Cultura

Área do Conhecimento

Área Temática Secundária

Programa Vinculado

Ciências Humanas

Não Vinculado

Artes integradas

O projeto propõe dar continuidade à primeira versão de mesmo título, em desenvolvimento (PROEXT/2013), cuja
finalidade é aperfeiçoar docentes das escolas públicas de Ituiutaba e região, educadores populares, docentes e
discentes das licenciaturas da FACIP/UFU, para a exploração da teatralidade, da expressão corporal e da musicalidade
de crianças, jovens e adultos, visando à formação da consciência do universo artístico e sonoro 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. Tem por objetivo
qualificar a prática docente em atendimento à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), aos Parâmetros
Curriculares Nacionais (1997) e à Lei Federal nº 11.769/2008. Para tanto, serão ofertadas no Teatro Vianinha oficinas
de jogos dramáticos, improvisação teatral, leitura dramática e Teatro do Oprimido, todas mediadas pela musicalização,
mais aulas mensais de Artes Visuais, durante todo o ano. Também será montado um espetáculo com os cursistas da
primeira edição do projeto para ser apresentado gratuitamente a toda comunidade. Além do Curso de aperfeiçoamento,
os professores colaboradores (um de cada licenciatura da FACIP/UFU) orientarão ações extensionistas e projetos de
Trabalho de Conclusão de Curso que terão as atividades do curso como campo de estudos. Serão proporcionados
espetáculos teatrais, musicais e exposições de artes visuais para a comunidade.

Resumo

Palavras-Chave educação popular   ;   arte   ;   formação

Período de Realização Início 02/01/2014 Término 02/12/2014

Não definidaPeríodo de Inscrições TérminoNão definidaInício

Carga Horária Total 180

Status da Ação Aguardando Parecer PROEX
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180

4.  Detalhamento da Proposta

Justificativa

O projeto propõe dar continuidade à primeira versão de mesmo título, em desenvolvimento (PROEXT/2013), cuja
finalidade é capacitar docentes das escolas públicas de Ituiutaba e região, educadores populares, docentes e discentes
das licenciaturas da FACIP/UFU, para a exploração da teatralidade, da expressão corporal e da musicalidade de
crianças, jovens e adultos, visando à formação da consciência do universo artístico e sonoro 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.
Tal escolha se deve ao conhecimento da literatura sobre educação musical e artística, que aponta graves entraves no
desenvolvimento de atividades desses gêneros na escolarização brasileira, mesmo após a implantação Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino
Fundamental e Médio (Brasil, 1997a, 1998a, 1999), do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (Brasil,
1998b), das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (Brasil, 2000), dos documentos
elaborados pelo Ministério da Educação (MEC) e da Lei Federal nº 11.769, que prevê a obrigatoriedade do ensino de
música nas escolas. Os documentos oficiais configuram uma orientação para a prática pedagógica e têm sido utilizados
pelo MEC como referência para a avaliação das escolas e alocação de recursos, todavia, não garantem o
desenvolvimento da musicalização e das artes nas escolas oficiais. É na Educação Popular de caráter não obrigatório,
todavia, que a musicalização, as artes cênicas e as artes visuais têm sido exploradas de modo a atingir o objetivo de
conscientização da interdependência entre o corpo e a mente, entre a razão e a sensibilidade, entre a ciência e a
estética, desenvolvendo o discurso oral, literário, musical e gestual, por meio da ação própria do sujeito sobre seu
corpo, a literatura, a poesia e o material sonoro, como apontam algumas pesquisas científicas apresentadas nas
referencias bibliográficas do presente projeto.
A Educação Popular é concebida aqui não somente como a escolarização das camadas populares, mas como
procedimentos metodológicos específicos aos grupos sociais dominados pelas instancias de poder e socialmente
discriminados por suas condições socioeconômicas e culturais. Tais procedimentos procuram oportunizar a
recuperação e valorização dos saberes e culturas populares como instancia inicial do processo educacional e, a partir
dessas, propõem o aprofundamento daqueles saberes e novos conhecimentos são desenvolvidos em conjunto com as
comunidades, de acordo com as necessidades e anseios das mesmas.
A musicalização, as artes cênicas e as artes visuais assumem, assim, o caráter de oportunizar a ampliação da
comunicação  sensorial, simbólica e afetiva, portanto social, vislumbrando maior possibilidade de participação social e
política por meio do conhecimento e da valorização de si e de seu habitus, bem como de acesso a outras experiências
musicais e cênicas. Propomos, assim, um partilhamento de experiências, cujo qual desencadeia a convicção dos
sujeitos de que eles podem expor e assumir suas experiências musicais e gestuais e que, juntos, podemos dialogar
sobre elas, recriá-las e elaborar outras experiências. Amplia-se deste modo a capacidade analítica e crítica da realidade
social e oportuniza outras escolhas quando há o (re)conhecimento das experiências dos outros e a possibilidade de
atuar junto a elas.
Para tanto, na primeira edição do projeto nos centramos nas manifestações culturais locais e regionais. Na continuidade
aqui proposta, temos por objetivo aprofundar os estudos desenvolvidos na primeira edição e ampliar as ações
proporcionando conhecimentos sobre Artes Visuais em âmbito local, regional, nacional e internacional. Isto se justifica
porque foi observado naquela edição que a comunidade envolvida, apesar do interesse em trabalhar as artes na
Educação Básica, tem pouco ou nenhum acesso à diversidade de artes visuais, uma vez que o município de Ituiutaba e
região circunvizinha não contam com cinemas, museus de arte, centros culturais, galerias de arte e demais instituições
de caráter artístico cultural. Por isso, propomos promover encontros entre professores do Curso de Artes Visuais da
UFU com os cursistas – para análise da produção de artistas, locais, regionais, nacionais e internacionais – a fim de
que estes sejam multiplicadores destes conhecimentos para com a comunidade.
Também daremos continuidade na promoção de 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 (qualitativo/quantitativo), relatos de experiência, registro fílmico das
atividades desenvolvidas e debates em Rodas de Conversas.
Defendemos a importância da formação artística na sociedade contemporânea, justificado o seu ensino na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96) que estabelece em seu artigo 26, parágrafo
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2º: "O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a
promover o desenvolvimento cultural dos alunos" e "A arte é um patrimônio cultural da humanidade, e todo ser humano
tem direito ao acesso a esse saber". Também de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, a educação em
arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética, que caracterizam um modo próprio
de ordenar e dar sentido à experiência humana: o aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto
ao realizar formas artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer as formas produzidas por ele e pelos colegas, pela
natureza e nas diferentes culturas. (PCN- Arte-1997) A Lei Federal nº 11.769, por sua vez prevê a obrigatoriedade do
ensino de música nas escolas, e 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.
Propomos com esta segunda edição do projeto continuarmos a abrir espaço na comunidade para a liberdade da criação
e da recriação do discurso oral, literário, musical e gestual, por meio da ação própria do sujeito sobre seu corpo, a
literatura, o cinema, a escultura, a pintura, a poesia e o material sonoro. Acreditamos que a proposta contempla a
política de cultura da Diretoria de Cultura da UFU – DICULT – no que diz respeito à democratização do acesso às
diferentes práticas culturais, além de colaborar para a formação dos estudantes, professores, técnicos e frequentadores
do Campus Pontal, incentivando a produção das múltiplas dimensões culturais.

Objetivo Geral

Aperfeiçoar professores dos sistemas públicos de ensino de Ituiutaba e região, educadores populares, discentes e
docentes dos cursos de licenciatura da FACIP/UFU para o desenvolvimento da musicalização, das artes cênicas e das
artes visuais, a fim de qualificar sua prática docente em atendimento à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(1996), aos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) e à Lei Federal nº 11.769/2008.

Objetivos Específicos

- Dar continuidade (aprofundamento) e abrir nova turma para desenvolver Oficinas de Teatro e Musicalização na Escola
de Teatro Vianinha para capacitação de docentes em exercício nos sistemas públicos de ensino de Ituiutaba e região,
de educadores populares, de docentes dos cursos de licenciatura da FACIP/UFU e formação complementar de
discentes dos cursos de licenciatura da FACIP/UFU;

- Estimular a participação gratuita das comunidades escolares dos professores-cursistas em atividades artístico-
culturais: saraus, apresentações musicais e teatrais, exposições de artes visuais;

- Proporcionar encontros entre professores do Curso de Artes Visuais da UFU com os cursistas – para análise da
produção de artistas locais, regionais, nacionais e internacionais – a fim de que estes sejam multiplicadores destes
conhecimentos para com a comunidade;

- Possibilitar reflexões sobre a participação do sujeito na sociedade contemporânea através das atividades
musicalização, das artes cênicas e das artes visuais;

- Montar, ensaiar e apresentar espetáculo teatral com os cursistas da primeira edição e alunos do Curso de Teatro da
UFU;

- Oportunizar experiências em campo a discentes e docentes das licenciaturas da FACIP/UFU, para desenvolvimento
de pesquisas;

- Confeccionar instrumentos musicais e materiais para desenvolvimento das artes cênicas e visuais nas escolas e
grupos populares;

- Registrar as atividades de musicalização, artes cênicas e encontros sobre artes visuais para avaliação do projeto e
como material de futuras pesquisas.

Metodologia

1)	Oferta de Oficinas de Teatro e Musicalização: jogos dramáticos, improvisação teatral, leitura dramática e Teatro do
Oprimido. Será montada uma turma (30 vagas) para aprofundamento, destinada aos participantes da primeira edição
do projeto, e uma turma (30 vagas) para iniciantes;
2)	Aulas mensais dos professores do Curso de Artes Visuais da UFU com os cursistas, para análise da produção de
artistas locais, regionais, nacionais e internacionais;
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3)	Desenvolvimento de atividades de artes cênicas, visuais e musicalização por parte dos cursistas nas comunidades
em que atuam. Estas serão acompanhadas pelos relatos de experiência socializados em Rodas de Conversa,
mensalmente;
4) Montagem, ensaios e apresentação de espetáculo teatral com os cursistas da primeira edição e alunos do Curso de
Teatro da UFU;
5) Será garantida a gratuidade na participação de saraus, apresentações teatrais e musicais e Teatro do Oprimido para
docentes e discentes das escolas e grupos populares envolvidos em atividades no Teatro Vianinha e no Campus do
Pontal;
6) Uma vez por mês, após o término do horário das aulas, serão desenvolvidos os Saraus no Tupã (no Campus do
Pontal, com a comunidade acadêmica e local).

Classificação

Sem Classificação

Metas / Ações

Ampliação da inserção da UFU na comunidade local; incentivo à criação e implantação de projetos de aperfeiçoamento
docente e formação discente; promover ações de extensão articuladas ao ensino e à pesquisa. Essas metas respaldam
o amadurecimento de diversas discussões em torno da melhoria da qualidade de vida da população da região e do
importante papel que a Universidade Federal de Uberlândia tem em relação à democratização do acesso ao ensino de
qualidade e melhoria da vida das comunidades na área de abrangência do Campus do Pontal.
EMENTA: Jogos dramáticos. Teatro de Improviso. Leitura dramática. Musicalização. Teatro do Oprimido. Artes visuais.
PROGRAMA:
Oficina 1 - Jogos dramáticos (exercício de formas de agir e pensar, interpretação de situações como agentes,
compreensão do papel do outro, desenvolvimento da capacidade de criação e expressão gestual e verbal);
Oficina 2- Teatro de Improviso (técnica de improvisação ao invés de se basear na dramaturgia)
Oficina 3 - Leitura dramática (desenvolvimento da capacidade de leitura unida à interpretação do texto)
Oficina 4 - Teatro do Oprimido (exercícios, jogos e técnicas teatrais em prol da transformação da realidade através do
diálogo).
Em todas as oficinas perpassa a musicalização: desenvolvimento e aperfeiçoamento da percepção auditiva,
imaginação, coordenação motora, memorização, socialização, expressividade, percepção espacial.
Aulas mensais sobre Artes Visuais: conhecimento da obra de artistas locais, regionais, nacionais e internacionais.
Desenvolvimento pelos cursistas de trabalhos com artes cênicas, visuais e musicalização nos grupos em que atuam e
relato de experiências em Roda de Conversa mensal.

Público Almejado

Professores dos sistemas públicos de ensino de Ituiutaba e região; educadores populares; docentes e discentes dos
cursos de licenciatura da FACIP/UFU; comunidades nas quais os cursistas atuam.

Público Atingido

Direto 60 Indireto 1500 Total 1560

Local de Realização Campus do Pontal; Teatro Vianinha; Praças Públicas

Promoção Intra-unidade

Parceiros Internos

Cursos de Licenciatura: Artes Visuais, Pedagogia, História, Geografia, Ciências Biológicas, Matemática, Física, Química

Parceiros Externos

Grupo MECA -  Movimento Experimental de Cultura; Conservatório Estadual de Música de Ituiutaba.

Cronograma de Execução
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O CRONOGRAMA FOI ANEXADO COMO IMAGEM
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5.  Equipe de Trabalho

5.1.  Coordenador(a) Responsável

KARINA KLINKE

Nome

007.628.357-70CPF Matrícula SIAPE 1455613

E-Mail karinaklinke@pontal.ufu.br

Unidade Faculdade de Ciências Integradas do Pontal

Sub-Unidade Campus do Pontal

Categoria Magistério Superior, 1 e 2 graus

Rua Vinte, 1600

Telefone (34) 3271-5248

Endereço
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Elaboração de projeto; coordenadora das ações; responsável pela avaliação das ações; responsável pela elaboração
de relatórios e publicação de resultados.

Atribuições

Regime de Trabalho Titulação Acadêmica DoutorDedicação Exclusiva

Área de Atuação PROFESSOR 3 GRAU

Antropologia Cultural (Turma TI) Ano 2012
 Antropologia Cultural (Turma TN) Ano 2012
 Pesquisa em Educação (Turma TN) Ano 2012
 Pesquisa em Educação (Turma TI) Ano 2012
 Sociologia da Educação (Turma TN) Ano 2012
 Trabalho de Conclusão de Curso I (Turma TN) Ano 2012
 Trabalho de Conclusão de Curso I (Turma TI) Ano 2012
 Pesquisa em Educação (Turma TI) Ano 2011
 Pesquisa em Educação (Turma TN) Ano 2011
 Política e Gestão da Educação (Turma QN) Ano 2011
 Política e Gestão da Educação (Turma MN) Ano 2011
 Trabalho de Conclusão de Curso I (Turma TN) Ano 2011
 Trabalho de Conclusão de Curso I (Turma TI) Ano 2011
 Educação de Jovens e Adultos (Turma TI) Ano 2010
 Escolas Abertas à Diversidade (Turma TI) Ano 2010
 Pesquisa em Educação (Turma TI) Ano 2010
 Pesquisa em Educação (Turma TN) Ano 2010
 Política Educacional Contemporânea (Turma TI) Ano 2010
 Política Educacional Contemporânea (Turma TN) Ano 2010
 Trabalho de Conclusão de Curso I (Turma TI) Ano 2010
 Escolas Abertas à Diversidade (Turma TI) Ano 2009
 Escolas Abertas à Diversidade (Turma TN) Ano 2009
 Pesquisa em Educação (Turma TI) Ano 2009
 Pesquisa em Educação (Turma TN) Ano 2009
 Projeto Integrado de Prática Educativa II (Turma TI) Ano 2009
 Projeto Integrado de Prática Educativa II (Turma TN) Ano 2009
 Projeto Integrado de Prática Educativa V: Seminário da Prática Educativa (Turma TN) Ano 2009

Disciplinas Ministradas

Experiência em Extensão

Registro Tipo Ação Título Função Início - TérminoLinha Extensão

8264 Evento
II PRÓ-EJA: Educação
Popular no Pontal do
Triângulo Mineiro

Coordenador(a) 01/03/2010 -
05/03/2010

Educação
profissional

8264 Evento
II PRÓ-EJA: Educação
Popular no Pontal do
Triângulo Mineiro

Coordenador(a)
Responsável

01/03/2010 -
05/03/2010

Educação
profissional

9161 Evento
Ciclo de debates Ensino de
história e formação docente

Palestrante ou
Ministrante

21/03/2011 -
30/06/2011

Formação Docente

9226
Projeto de

Evento

ENPECPOP - Encontro
Nacional de
Pesquisadores(as) em
Educação e Culturas
Populares

Colaborador(a) 16/09/2011 -
17/09/2011

Organizações da
sociedade civil e

movimentos sociais
e populares

9551 Curso Literatura na Escola
Coordenador(a) 08/04/2011 -

25/11/2011
Formação Docente
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Registro Tipo Ação Título Função Início - TérminoLinha Extensão

9551 Curso Literatura na Escola Responsável
08/04/2011 -
25/11/2011

Formação Docente

9832 Programa

Programa Conexões de
Saberes/UFU: diálogos entre
a universidade e as
comunidades populares”

Coordenador(a) 01/06/2010 -
31/05/2011

Grupos sociais
vulneráveis

9832 Programa

Programa Conexões de
Saberes/UFU: diálogos entre
a universidade e as
comunidades populares”

Coordenador(a) 01/06/2010 -
31/05/2011

Grupos sociais
vulneráveis

9892
Projeto de

Evento

PRE-PROEXT-2012/
CulturAção: tambores na
praça.

Colaborador(a) 04/03/2013 -
30/12/2013

Artes Cênicas
(dança, teatro,

técnicas circenses e
performance)

10075
Projeto de

Evento

II Semana Acadêmica do
Curso de Pedagogia da
Facip/UFU:  FORMAÇÃO
DE PROFESSORES:
HISTÓRIA, POLÍTICAS E
PRÁTICAS.

Colaborador(a) 04/09/2012 -
06/09/2012

Educação
profissional

10386
Projeto de

Evento

COLÓQUIO DE PESQUISA
EM EDUCAÇÃO E
CULTURAS POPULARES  -
COPECPOP

Coordenador(a) 08/12/2012 -
09/12/2012

Organizações da
sociedade civil e

movimentos sociais
e populares

5.2.  Demais Participantes da Equipe de Trabalho

291.501.618-65 1722947

Forma de Participação Colaborador(a)

Número do SIAPE

Nome

ALEXANDRE CACHEFFO

CPF

Caracterização da Função

Responsável por planejar, acompanhar, avaliar e replanejar as atividades nas Rodas de Conversas; contribuir na
elaboração de material para divulgação dos resultados em eventos científicos de extensão e pesquisa; orientador de
projetos de pesquisa desenvolvidos a partir das atividades em campo.

Unidade

Sub-Unidade

Faculdade de Ciências Integradas do Pontal

Campus do Pontal

Segmento Docente

Categoria Magistério Superior, 1 e 2 graus

Titulação Ensino Superior

Departamento Física

Horas Disponíveis 20
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012.976.596-19

Forma de Participação Palestrante ou Ministrante

Número de Registro

Nome

ANDRÉIA APARECIDA DE FREITAS GUIMARÃES

CPF

Caracterização da Função

Ministrante das atividades de musicalização.

Unidade

Sub-Unidade

Não Selecionada

Não Selecionada

Segmento Externo

Departamento Conservatório Estadual de Música de Ituiutaba "Dr. José Zóccoli de Andrade"

Horas Disponíveis 72

340.791.812-72 1581864

Forma de Participação Colaborador(a)

Número do SIAPE

Nome

CARLOS ROBERTO DOS ANJOS CANDEIRO

CPF

Caracterização da Função

Responsável por planejar, acompanhar, avaliar e replanejar as atividades nas Rodas de Conversas; contribuir na
elaboração de material para divulgação dos resultados em eventos científicos de extensão e pesquisa; orientador de
projetos de pesquisa desenvolvidos a partir das atividades em campo.

Unidade

Sub-Unidade

Faculdade de Ciências Integradas do Pontal

Campus do Pontal

Segmento Docente

Categoria Magistério Superior, 1 e 2 graus

Titulação Doutor

Departamento Geografia

Horas Disponíveis 20

958.743.996-15 1610827

Forma de Participação Colaborador(a)

Número do SIAPE

Nome

CRISTIANE COPPE DE OLIVEIRA

CPF

Caracterização da Função

Responsável por acompanhar, avaliar e replanejar as atividades nas Rodas de Conversas; contribuir na elaboração de
material para divulgação dos resultados em eventos científicos de extensão e pesquisa;
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Caracterização da Função

orientadora de projetos de pesquisa desenvolvidos a partir das atividades em campo.

Unidade

Sub-Unidade

Faculdade de Ciências Integradas do Pontal

Campus do Pontal

Segmento Docente

Categoria Magistério Superior, 1 e 2 graus

Titulação Doutor

Departamento Curso de Matemática

Horas Disponíveis 20

091.691.886-61 10921TET006

Forma de Participação Instrutor ou Consultor

Número de Matrícula

Nome

ELUHARA RESENDE VIDEIRA

CPF

Caracterização da Função

Instrutora de Artes Cênicas.

Unidade

Sub-Unidade

Instituto de Artes

Instituto de Artes

Segmento Discente

Departamento Graduação em Teatro

Horas Disponíveis 40

683.655.356-53 1370155

Forma de Participação Instrutor ou Consultor

Número do SIAPE

Nome

FATIMA ANTUNES DA SILVA

CPF

Caracterização da Função

Consultora e Instrutora para oficinas avançadas de teatro.

Unidade

Sub-Unidade

Instituto de Artes

Instituto de Artes

Segmento Docente

Departamento Teatro
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Categoria Magistério Superior, 1 e 2 graus

Titulação Ensino Superior

Departamento Teatro

Horas Disponíveis 20

335.149.308-80 96754

Forma de Participação Instrutor ou Consultor

Número de Matrícula

Nome

FELIPE BRACCIALLI

CPF

Caracterização da Função

Responsável pela iluminação dos espetáculos.

Unidade

Sub-Unidade

Instituto de Artes

Instituto de Artes

Segmento Discente

Departamento Graduação em Teatro

Horas Disponíveis 40

457.745.953-15 1372744

Forma de Participação Colaborador(a)

Número do SIAPE

Nome

JOSÉ JOSBERTO MONTENEGRO SOUSA

CPF

Caracterização da Função

Responsável por planejar, acompanhar, avaliar e replanejar as atividades nas Rodas de Conversas; contribuir na
elaboração de material para divulgação dos resultados em eventos científicos de extensão e pesquisa; orientador de
projetos de pesquisa desenvolvidos a partir das atividades em campo.

Unidade

Sub-Unidade

Faculdade de Ciências Integradas do Pontal

Campus do Pontal

Segmento Docente

Categoria Magistério Superior, 1 e 2 graus

Titulação Mestre

Departamento História

Horas Disponíveis 20
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046.575.126-17

Forma de Participação Palestrante ou Ministrante

Número de Registro

Nome

JULIANA FREITAS GUIMARÃES

CPF

Caracterização da Função

Ministrante das oficinas.

Unidade

Sub-Unidade

Faculdade de Ciências Integradas do Pontal

Campus do Pontal

Segmento Externo

Departamento Escola de Teatro Vianinha

Horas Disponíveis 72

247.344.578-83 1624874

Forma de Participação Colaborador(a)

Número do SIAPE

Nome

LEONARDO TSUYOSHI UENO

CPF

Caracterização da Função

Responsável por acompanhar, avaliar e replanejar as atividades nas Rodas de Conversas; contribuir na elaboração de
material para divulgação dos resultados em eventos científicos de extensão e pesquisa; orientador de projetos de
pesquisa desenvolvidos a partir das atividades em campo.

Unidade

Sub-Unidade

Faculdade de Ciências Integradas do Pontal

Campus do Pontal

Segmento Docente

Categoria Magistério Superior, 1 e 2 graus

Titulação Doutor

Horas Disponíveis 20

297.236.298-52 1685747

Forma de Participação Sub-coordenador(a)

Número do SIAPE

Nome

MICAL DE MELO MARCELINO MAGALHÃES

CPF

Caracterização da Função

Sub-coordenadora das ações; co-responsável pela avaliação das ações; co-responsável pela elaboração de relatórios
e publicação de resultados.
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Unidade

Sub-Unidade

Faculdade de Ciências Integradas do Pontal

Campus do Pontal

Segmento Docente

Categoria Magistério Superior, 1 e 2 graus

Titulação Mestre

Departamento Pedagogia

Horas Disponíveis 40

099.802.806-11 10921TET019

Forma de Participação Instrutor ou Consultor

Número de Matrícula

Nome

RENATA MENDONÇA SANCHEZ

CPF

Caracterização da Função

Instrutora das oficinas de teatro.

Unidade

Sub-Unidade

Instituto de Artes

Instituto de Artes

Segmento Discente

Departamento Graduação em Teatro

Horas Disponíveis 40

089.810.456-40 21211HIS222

Forma de Participação Instrutor ou Consultor

Número de Matrícula

Nome

RODRIGO GREPPE SEVERINO DE SOUZA

CPF

Caracterização da Função

Instrutor das atividades de musicalização.

Unidade

Sub-Unidade

Faculdade de Ciências Integradas do Pontal

Não Selecionada

Segmento Discente

Departamento Graduação em História

Horas Disponíveis 72
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Departamento Graduação em História

Horas Disponíveis 72

072.084.366-90 2685505

Forma de Participação Colaborador(a)

Número do SIAPE

Nome

SANDRO PRADO SANTOS

CPF

Caracterização da Função

Responsável por planejar, acompanhar, avaliar e replanejar as atividades nas Rodas de Conversas; contribuir na
elaboração de material para divulgação dos resultados em eventos científicos de extensão e pesquisa; orientador de
projetos de pesquisa desenvolvidos a partir das atividades em campo.

Unidade

Sub-Unidade

Faculdade de Ciências Integradas do Pontal

Campus do Pontal

Segmento Docente

Categoria Magistério Superior, 1 e 2 graus

Titulação Mestre

Departamento Ciências Biológicas

Horas Disponíveis 20

6.  Orçamento Previsto do Projeto

UFU e Recursos Externos - Atividade mantidade através da parceria da UFU com outras
instituições (preencher o valor sob a responsabilidade cada parceiro e o valor total).

Fonte de Recursos

$ 49,999.00Valor Total Previsto

6.1.  Rubricas de Gastos

Quantidade

Material de Consumo

DescriçãoEntidade Responsável Custo

Gráfica da UFU Cartazes para divulgação do Curso 50R$ 10.00

Gráfica da UFU
Divulgação do Curso na UFU e nas escolas
públicas.

300R$ 5.00

Horas Uso

Equipamento e Material Permanente

DescriçãoEntidade Responsável Custo

MEC
Projetor Elipsoídal ETC para iluminação cênica

180R$ 1,999.00

MEC
Refletor Mini Brut para 6 lâmpadas para iluminação
cênica.

180R$ 390.00

Quantidade

Material de Consumo

DescriçãoEntidade Responsável Custo

MEC
Lâmpada PAR36 GE 650w para iluminação cênica

12R$ 72.00

MEC Lâmpada Osram HPL/750W para iluminação 2R$ 78.00
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MEC cênica 2R$ 78.00

Serviços de Terceiros - Pessoa Física

DescriçãoEntidade Responsável Previsão de Custos

MEC
Serviço de Filmagem e produção de vídeo e
designer gráfico para registro de curso e
espetáculos.

$ 3,000.00

MEC
Pagamento de professora para oficinas de artes.

$ 30,000.00

Encargos Previdenciários

DescriçãoEntidade Responsável Previsão de Custos

MEC
Impostos para pagamento de trabalho de terceiros.

$ 8,200.00

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DescriçãoEntidade Responsável Previsão de Custos

MEC
Serviço com madeiramento para composição de
cenários

$ 3,000.00

___________________________________________________________

________________________ ,  ____  de  _____________________  de  ________

___________________________________________________________

Assinatura do(a) Diretor(a) da Unidade

Assinatura do(a) Coordenador(a) Responsável pelo Projeto


