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A presente proposta de programa de extensão para os anos de 2020 e
como objetivo a continuidade das atividades do 
realizadas desde 2018 em parceria entre o Campus Alto
Universidade Federal de São João del
Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG
Ouro Branco (PMOB). O Cursinho Popular
por docentes do CAP da UFSJ e do
discentes das duas instituições
atividades administrativas do
socioeconômica e ajuda de
Durante o ano de 2019, a parceria da UFSJ foi feita de forma voluntária, 
considerando-se o fim da vigência do Edital 
2018. Busca-se, no entanto, a modificação de status de projeto de extensão para 
programa, tendo em vista a necessidade de maior número de bolsas para discentes 
da UFSJ, que, por sua vez, atuarão como educadores e cola
atividades administrativas do cursinho. Para o bom funcionamento do
estima-se a demanda por pelo menos 12 educadores, dentre os
discentes da UFSJ, contemplados dentro do limite de bolsas
extensão. Há, igualmente, a expectativa por um discente
serviços de secretaria e docentes da UFSJ e do IFMG
colaboradores para a coordenação e supervisão do
ministrado aos educandos. O programa busca o
apresentadas neste projeto com acomunidade do Alto Paraopeba de modo a 
promover o desenvolvimento
qualidade, democrática e cidadã.
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A presente proposta de programa de extensão para os anos de 2020 e
como objetivo a continuidade das atividades do Cursinho Popular 
realizadas desde 2018 em parceria entre o Campus Alto Paraopeba (CAP) da 
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), o Campus Ouro Branco do 
Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG-Ouro Branco) e a Prefeitura 
Ouro Branco (PMOB). O Cursinho Popular Integrar é coordenado e supervisionado 
por docentes do CAP da UFSJ e do IFMG-Ouro Branco, com a participação de 
discentes das duas instituições como educadores e com colaboradores em 

tivas do projeto, e a contribuição da PMOB para a análise 
socioeconômica e ajuda de custo para o transporte para os educandos no cursinho. 

2019, a parceria da UFSJ foi feita de forma voluntária, 
da vigência do Edital PIBEX no qual se inscrevia ao longo de 

no entanto, a modificação de status de projeto de extensão para 
tendo em vista a necessidade de maior número de bolsas para discentes 

UFSJ, que, por sua vez, atuarão como educadores e cola
atividades administrativas do cursinho. Para o bom funcionamento do

se a demanda por pelo menos 12 educadores, dentre os
discentes da UFSJ, contemplados dentro do limite de bolsas para programas de 

igualmente, a expectativa por um discente que possa atuar com 
serviços de secretaria e docentes da UFSJ e do IFMG que contribuam como 
colaboradores para a coordenação e supervisão do conteúdo didático a ser 
ministrado aos educandos. O programa busca o envolvimento entre as duas IES 
apresentadas neste projeto com acomunidade do Alto Paraopeba de modo a 
promover o desenvolvimento humano da região através de uma educação de 

cidadã.  
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