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Importante: Este documento é apenas o início do processo de discussão e 

sistematização de um Plano de Cultura Institucional para a UFSJ. Ele foi construído em 

um curto espaço de tempo, a partir de uma chamada interna da UFSJ para responder ao 

Edital Mais Cultura nas Universidades, e não tem a pretensão de representar todos os 



anseios da comunidade acadêmica da instituição, pois ainda não foi possível fazer uma 

discussão aprofundada para tal. Entretanto, sua própria emergência, a partir de uma 

amálgama de novas propostas e de atividades que a UFSJ já realiza, indica uma 

possibilidade valiosa de melhor organização, sistematização, planejamento e efetividade 

da política cultural vigente, contribuindo para o aperfeiçoamento do sistema de cultura 

que a Universidade dispõe. Assim sendo, espera-se organizar em breve uma sistemática 

de discussão que dê conta da complexidade e da riqueza da vida cultural da UFSJ e das 

regiões das cidades onde atua. 
Anexo I 

Formulário de Inscrição da Proposta do Plano de Cultura 

1. DADOS CADASTRAIS: 

1.1 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) 

1.2 

EIXOS TEMÁTICOS: 

1 ( X  )    2 (  X  )     3 (  X  )     4(   X  )    5 (  X   )      6 (  X  )      7(  X  )      8(  X  ) 

 

1.3 

COORDENADOR: Prof. Paulo Henrique Caetano 

E-MAIL: phcaetano@ufsj.edu.br 

TELEFONE PARA CONTATO FIXO:        (32)3379-2301 

CELULAR: (32)8862-1969 

2. CARACTERIZAÇÃO DO PLANO DE CULTURA: 

2.1 Identificação 

Instituição:Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) 

Unidade Geral: Reitoria 

Unidade de Origem: Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX) 

Início Previsto: 01/08/2015 

Término Previsto: 31/07/2017 

Possui Recurso Financeiro: Sim 

Gestor da Instituição: Profª Valéria Heloísa Kemp 

 



2.2 Características da Proposta: 

Abrangência: Regional 

Município Abrangido: São João del-Rei; Divinópolis; Sete Lagoas e Ouro Branco. 

Período de Realização: Agosto de 2015 a julho de 2017 

Público-alvo: O público-alvo é amplo, abrangendo pessoas de todas as classes sociais e todas as faixas 

etárias, sendo que a ênfase da maioria das atividades recairá principalmente sobre o público 

jovem, de 15 a 25 anos, de ambos os sexos, estudantes do ensino médio e universitários.  

 

2.3 Discriminar Público-alvo: 

Público Interno da 

Universidade/Instituto 
A Universidade Federal de São João del-Rei tem 27 anos de existência. É formada por 6 campi 

e um centro cultural Risoleta Neves. A sede administrativa fica no Campus Santo Antônio 

(CSA), área histórica de São João del-Rei/MG. Na mesma cidade, estão os campi Dom Bosco 
(CDB) e Tancredo Neves (CTAN). O Campus Alto Paraopeba (CAP) abrange as cidades de 

Ouro Branco, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, São Brás do Suaçuí, Jeceaba e Entre Rios de 

Minas, um dos mais importantes pólos minero-metalúrgicos do país. Em Divinópolis, a UFSJ é 
representada pelo Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO) e, em Sete Lagoas, pelo Campus 

Sete Lagoas. Possui em torno de 12.000 alunos de graduação presencial e a distância, 500 

alunos na pós-graduação. 
Instituições Governamentais 

Federais 
IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; SEBRAE/MG – Sistema 

Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas. 

Instituições Governamentais 

Estaduais 
34º Superintendência Regional de Ensino/São João del-Rei e seus respectivos gestores, 

professores e alunos de ensino básico. 

Instituições Governamentais 

Municipais 
Prefeituras Municipais e as respectivas Secretarias de Cultura e de Educação das cidades de 

São João del-Rei, Divinópolis, Sete Lagoas e Ouro Branco. 

Organizações de Iniciativa 

Privada 
Muito se tem discutido a vocação cultural e turística de São João del-Rei e das cidades 

localizadas em seu entorno, tendo em vista o patrimônio histórico, as orquestras bicentenárias, 

os acervos documentais existentes, as bandas de música, o artesanato, sua vigorosa história 

teatral etc. Faz-se necessário, então, que a UFSJ, cumprindo o papel social que lhe cabe, crie 

condições para que artistas, músicos, artesãos e membros da comunidade, da região, do Estado 

e do país possam encontrar um espaço adequado para participarem de atividades que ampliem 

a sua vivência cultural. Por esse motivo, há várias formas de parcerias com associações 

musicais, mestres de saberes, grupos folclóricos e afins. 

Movimentos Sociais N/A 

Organizações Não-

Governamentais 

(ONGs/OSCIPSs) 

ONG Atuação, de São João del-Rei 

Organizações Sindicais N/A 

Grupos Comunitários Associações de Bairro e moradores de regiões em vulnerabilidade social. 

Outros  Comunidade em geral 

2.4 Parcerias: 
Ação 1  Nome Corredor Cultural Sudeste 
Sigla CCSE 
Parceria Criação de um circuito de circulação de produção artística e cultural universitária das instituições do 

FORPROEX Sudeste que aderiram ao projeto. 
Tipo de Instituição Fórum de Pró-Reitores de Extensão da Região Sudeste 
Histórico O Corredor Cultural Sudeste é a materialização de um projeto idealizado há alguns anos para a criação de 

um grande consórcio colaborativo das universidades federais do interior de Minas Gerais. As ações em arte 
e cultura foram as prioridades em termos de planejamento, pois elas têm a capacidade de desencadear 

processos produtivos nas demais áreas do conhecimento. A ideia do consórcio estava restrita a Minas 
Gerais, mas recentemente recebeu a adesão do FORPROEX Sudeste e tornou-se referência de política 

cultural para o fórum nacional. Preparando-se para o advento do Edital Mais Cultura, o Centro Cultural da 

UFSJ propôs concentrar as relações de parceria com o CCSE. 



Ação 2 N/A 
Ação 3  Nome Associação Renascença de Moradores do Bairro Alto das Mercês  
Sigla RMAM 
Parceria O líder comunitário, Antônio Francisco da Silva (Sr. Galiu) é parceiro nas atividades a serem 

desenvolvidas, atuando junto à comunidade  
Tipo de Instituição Associação Comunitária 
Histórico A Associação de Moradores tem sido parceira do programa desde o primeiro programa aprovado pelo 

Proext em 2013, colaborando e participando das atividades do Centro de Referência.  
Ação 3  Nome Projeto de extensão Tugu-ná  
Sigla Tugu-ná 
Parceria O Museu do Barro tem participado das atividades do programa  junto aos quilombos de Palmital e Jaguara, 

no sentido de instaurar núcleos produtivos de cerâmica artesanal.  
Tipo de Instituição Pública 
Histórico No segundo semestre de 2015 foram feitas algumas visitas técnicas para prospecção de argila nas duas 

localidades,a comunidade recebeu orientações quanto ao seu processamento e aulas de modelagem. 
Existem perspectivas de continuidade destes trabalhos.  

Ação 3  Nome Associação Afro-Brasileira Casa do Tesouro  
Sigla AABCT 
Parceria O Museu do Barro participou do projeto Afro-Memórias, que teve o apoio da fundação Palmares.  
Tipo de Instituição Associação Cultural 
Histórico No projeto Afro-memórias dois meses de oficina geraram um conjunto de artesãosinteressados em dar 

continuidade aos trabalhos de produção de biojóias através de uma cooperativa ou associação, e temos o 

compromisso de dar suporte a esta iniciativa da comunidade  
Ação 3 Nome Programa de Extensão Pefis 
Sigla PEFIS 
Parceria Nas iniciativas do programa e nas cooperações com projetos parceiros, as iniciativas de geração de renda e 

economia solidária terão o suporte do programa PEFIS, assim como na questão de gestão de projetos 
culturais e educação  financeira e ambiental. Propõe-se também a fazer um estudo diagnóstico do Alto das 

Merces, para nos ajudar a direcionar nossos esforços  
Tipo de Instituição Pública 
Histórico Este programa atuou em parceria com o programa Tugu-ná em todo o ano de 2014.  
Ação 3 Nome Programa de extensão Saberes da Terra  
Sigla ST 
Parceria Fomento de técnicas construtivas tradicionais.  
Tipo de Instituição Pública 
Histórico O Programa, sob a orientação do prof. Mateus Martins, oferece continuamente, já por dois anos,  oficinas 

de construção com Adobe para as crianças do Alto das Mercês e para 2015 ampliaremos o escopo de ação 

trabalhando também com construções de bambu. 

Ação 4 Nome Escritório de Práticas Projetuais Alternativas 
Sigla EPA 

Parceria Na proposta, assume a responsabilidade de organização das atividades e articulação dos grupos 

envolvidos,assim como auxílio e mão-de-obra nas intervenções físicas necessárias e oficinas das mais 

diversas áreas 
Tipo de Instituição Pública 

Histórico A entidade é um Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAU) e constitui um programa de 

extensão universitária que desempenha exercícios teórico-práticos de incentivo à troca de conhecimento 

entre a comunidade acadêmica e a sociedade em geral desde 2012. 

Ação 4 Nome Programa Espaço Casa Verde 
Sigla PECV 

Parceria A parceria baseia-se no apoio a ações e intervenções necessárias para o desenvolvimento e efetuação das 

atividades do Parque, a construção de um espaço físico/centro de convivência do Espaço Casa Verde por 

meio de mutirões de bioconstrução baseados na metodologia do desenho participativo, mostras de cinema 

e apresentações culturais. 
Tipo de Instituição Pública 

Histórico Histórico: Programa de extensão permanente da UFSJ contemplado pelos editais PROEXT 2014 e 2015-

2016 e tem como um de seus objetivos ser lócus acolhedor de projetos e programas de extensão que se 

dirigem às questões socioambientais 
Ação 4 Nome Estúdios do curso de Arquitetura e Urbanismo 
Sigla EIN e EAV 
Parceria Aprofundamento de diagnósticos e parceria na criação do banco de dados 
Tipo de Instituição Pública 

Histórico Estúdios são Unidades Curriculares do curso de Arquitetura e Urbanismo. Desde 2014 alguns deles têm 

incorporado a região do São Dimas e entorno como objeto concreto que atende ao ambiente praxiológico 

proposto. Em especial, tem sido objeto de estudo pela concomitância entre presença de moradias de 

população de baixa renda e o problema ambiental das voçorocas, o que permite um maior conhecimento 



para o Parque Chacrinha e para a cidade em geral. 
Ação 4 Nome Coletivo das Disciplinas de Biogeografia e Geoecologia 
Sigla DGEO 

Parceria Do ponto de vista didático para as disciplinas de Biogeografia e Geoecologia, o espaço proposto 

proporcionará atividades de ensino com maior interação com o meio e os objetos de estudo em questão. 
Tipo de Instituição Pública 
Histórico A inserção de áreas de fragmentos florestais a partir de áreas preservadas ou replantios tem importância 

fundamental no contexto geoecológico de uma dada região. Os mesmos a partir de uma conectividade com 

áreas adjacentes, permitem uma maior interação e refúgio para espécies de animais, sobretudo de aves. 

Além de troca de material biótico, aumentando as interações e conectividades para todo o sistema 
Ação 4 Nome Filhos da Folha 
Sigla FF 

Parceria Entre as principais atividades relacionadas ao Parque, estão:a criação de hortas comunitárias baseadas nos 

princípios da Permacultura e  Oficinas Sustentáveis com a população e o monitoramento dos espaços 

criados 
Tipo de Instituição Pública 

Histórico O grupo baseia-se na auto-organização e qualificação teórica através do Grupo de Estudos semanais e a 

formação prática na atuação. Tem um público bastante fluido e é vinculado ao Programa Casa Verde 
Ação 4 Nome Núcleo de Arte e Sustentabilidade 
Sigla NAST 
Parceria Reformulação do Curso Arte Vivenciador Comunitário em parceria com o EPPA, aplicação do mesmo no 

Centro Comunitário do bairro São Dimas compondo parte do cronograma de ações e auxílio nas 

intervenções culturais. 
Tipo de Instituição Pública 
Histórico Vinculados à linha de pesquisa Arte, Sustentabilidade e Aplicabilidade, o grupo interdisciplinar 

desenvolve há anos o curso de Arte Vivenciador Comunitário em um  trabalho desenvolvido com crianças 

e adolescentes em espaços não formais, com o objetivo de fomentação de ativistas comunitários, e possui 

vasta experiência e contato com as comunidades pelo trabalho realizado no bairro Araçá. 
Ação 4 Nome Projeto Sistema de Equipamentos Coletivos e Espaços Publicos 
Sigla PSECEP 
Parceria A parceria com o Programa baseia-se na cooperação dos grupos na criação de um banco de dados e das 

análises e referências do mapa urbano produzido pelo Projeto 
Tipo de Instituição Pública 
Histórico O Projeto atua em duas frentes, uma de pesquisa e outra de extensão. Assim se propõe como estrutural e 

estruturante face à articulação entre ensino-pesquisa-extensão e às linhas de pesquisa do LAUS - UFSJ e às 

linhas de pesquisa Ação, Espaço-Tempo, Territórios e Fronteiras e Arte-Cidade-Natureza A.T.A.-UFSJ, 

tendo como premissa a relação com outros grupos, convênios e projetos. Por meio desse projeto procura-se 

criar pontes entre os debates acadêmicos e práticos que ocorrem em distintos campos e âmbitos da 

Universidade Federal, da região de São João del-Rei, especialmente relacionados com as diferentes 

questões dos equipamentos coletivos, atualmente com foco na educação (cidade-escola) e em 

espacialidades e noções relativas ao urbano e ao público, através de mapeamentos e inventariação. O 

projeto propõe a realização de investigações acerca do urbano face seus equipamentos, analisando-os como 

sistema que integra e articula ações e objetos (espaços) através de instrumentos e categorias analíticas 

como tipo, modo e campo (Nascimento, 2009; Corpocidade, 2014), o publico e o privado 
Ação 4 Nome Núcleo de Estudo, Pesquisa e Intervenção em Saúde 
Sigla NEPIS 
Parceria O núcleo objetiva a utilização do espaço do Centro Comunitário a partir das atividades que já realiza e a 

criação, a partir de métodos de concepção e construção participativos, de um Centro de Convivência na 

extensão do Parque Chacrinha, visando a maior interação de suas ações e grupos beneficiados com ações e 

grupos variados do Programa, ressaltando a importância de espaços saudáveis no contexto urbano 
Tipo de Instituição Pública 
Histórico O Núcleo desenvolve atividades articuladas de ensino, pesquisa e extensão na área da saúde,contando com 

a participação de professores, alunos de mestrado e de graduação desde 2007. 
Ação 4 Nome Cursinho Popular Edson Luis 
Sigla CPEL 
Parceria O curso pretende dar continuidade às ações iniciadas em 2014 no São Dimas, com as aulas de reforço para 

jovens estudantes das comunidades São Dimas e região, à nível de ensino fundamental e médio assim 

como inserir o Cursinho pré-vestibular às atividades no Centro Comunitário 
Tipo de Instituição ONG – 3º Setor 
Histórico O grupo conta com aproximadamente 10 educadores que compõem a comissão político-pedagógica e 

possui experiência na apliacação do curso desde 2012 
Ação 4 Nome Programa de Extensão Saberes da Terra 



Sigla ST 
Parceria A difusão das informações para além da parcela adulta permeando os jovens da comunidade, trabalhando 

principalmente na linha da sensibilização quanto à necessidade de preservação e valorização de técnicas 

tradicionais, por meio de oficinas de capacitação no âmbito de ações do Parque Chacrinha e demais 

comunidades do alcance do projeto. 
Tipo de Instituição Pública 
Histórico Atua na disseminação dos conhecimentos sobre arquitetura vernácula, com enfoque para o adobe, pau-a-

pique e alvenaria de pedra propiciando diálogo entre população e comunidade acadêmica sobre a utilização 

dessas técnicas de construção 
Ação 4 Nome Caminhos Sustentáveis 
Sigla CS 
Parceria No Parque Chacrinha,as ações relacionadas a mutirões de construção de espaços, oficinas de técnicas em 

bioconstrução e desenho participativo são os principais elementos da parceria 
Tipo de Instituição Pública 
Histórico Realiza atividades que pretendem discutir o papel da arquitetura nos dias atuais e seu potencial de 

mudanças na sociedade por meio de debates, análises de textos e filmes sobre o tema, confluindo idéias 

para possíveis intervenções na cidade e associando os conhecimentos adquiridos em sala de aula à 

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), levando assim para a comunidade em 

geral as vantagens da utilização de meios sustentáveis 
Ação 4 Nome Núcleo de Investigações em Justiça Ambiental 
Sigla NINJA 
Parceria Suas pesquisas relacionadas às comunidades envolvidas são base para implantação do projeto e fomento 

para novas pesquisas 
Tipo de Instituição Pública 
Histórico Vinculado ao Departamento de Ciências Sociais da UFSJ e registrado no CNPq, investiga os processos de 

construção e apropriação territorial e ambiental, com ênfase no papel desempenhado pelos conflitos 

ambientais entre atores situados em posições sociais que determinam assimetrias de poder econômico, 

político e simbólico 
Ação 4 Nome Programa Educação Tutorial Filosofia UFSJ 
Sigla PET - Filosofia 
Parceria A parceria com o Parque Chacrinha estrutura-se a partir de oficinas e ações de troca de experiências com 

os grupos envolvidos em feiras de atividades realizadas periodicamente. 
Tipo de Instituição Pública 
Histórico Baseia-se na tríade acadêmica e tem como tema central a questão do "sagrado e da arte", sob a perspectiva 

do filósofo alemão Martin Heidegger (1889-1976). Tal tema norteia as pesquisas e o arcabouço teórico das 

atividades de ensino (dentro das aulas tutoriais, produção de material didático, monitorias entre outras) e 

de extensão (no estudo de manifestações culturais, como o congado) 
Ação 4 Nome Instituto Estadual de Florestas  
Sigla IEF 
Parceria A colaboração baseia-se na doação de mudas e auxílio de profissionais nas ações ambientais na área do 

projeto. 
Tipo de Instituição Pública 
Histórico Autarquia criada pela Lei nº 2.606, de 5 de janeiro de 1962, vinculada à Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, dotada de personalidade jurídica de direito público, com 

autonomia administrativa e financeira 
Ação 4 Nome Florestas Nacionais 
Sigla FLONA 
Parceria A parceria com o Parque Chacrinha consiste na doação de mudas, acompanhamento dos profissionais nas 

ações de replantio e visitas guiadas à FLONA/Ritápolis com membros das comunidades. 
Tipo de Instituição Pública 
Histórico As Florestas Nacionais são “áreas com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas, tendo 

como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase 

em métodos para exploração sustentável de florestas nativas “(Lei 9985/2000)”. O IBAMA é responsável 

pela sua administração 
Ação 4 Nome Associação de Moradores do bairro São Dimas 
Sigla AMBSD 
Parceria O objetivo comum é de melhoria na qualidade de vida dos moradores a partir de ações conjuntas entre a 

instituição e os grupos envolvidos no projeto 
Tipo de Instituição Comunitária 
Histórico Historicamente conquistada e essencial para a consolidação do bairro, passa atualmente pelo processo de 

regularização, a partir de sua relevância e parceira com o IEF que a ideia de criação do Parque consolidou-

se no plantio de mudas realizado em 2014 com a intensa participação da comunidade 
Ação 4 Nome Associação de Moradores do bairro São Geraldo 



Sigla AMBSG 
Parceria Entre as atividades e parcerias com o Parque Chacrinha estão a criação de um cronograma de usos do 

Centro Comunitário e a continuação dos plantios e intervenções físicas e culturais iniciadas em 2014 
Tipo de Instituição Comunitária 
Histórico O bairro São Geraldo encontra-se na encosta abrangida pelo projeto e também destaca-se pela participação 

popular na estruturação do bairro e pelo também atual processo de regularização. 
Ação 4 Nome Raízes da Terra 
Sigla RT 
Parceria Criação de eventos que envolvam a maior quantidade de pessoas, além da fomentação de novos grupos de 

cultura tradicional e fortalecimento dos já existentes, são objetivos do grupo 
Tipo de Instituição Associação Cultural 
Histórico Seu trabalho está vinculado a manifestações culturais de matriz afro-brasileira. Destaca-se entre seus 

grupos o maracatu, que já participou de inúmeros eventos realizados pelas comunidades do São Dimas 

,São Geraldo  e da própria UFSJ 
Ação 4 Nome Hip Hop São Dimas 
Sigla HHSD 
Parceria A junção das ações do grupo a um cronograma de ações e intervenções no(s) bairro(s) é um dos principais 

intuitos do Programa. 
Tipo de Instituição Comunitária 
Histórico Grupo que se reúne todas as semanas no centro comunitário do São Dimas para ensino e ensaio da dança e 

do grafite. Tem realizado várias ações na comunidade, principalmente em eventos culturais realizados pelo 

bairro 
Ação 4 Nome Pastoral da Juventude do Bairro São Dimas 
Sigla PJBSD 
Parceria Com base na aproximação entre o grupo e o do projeto no segundo semestre de 2014 viabilizou-se as aulas 

de reforço escolar e plantio de mudas,sendo o objetivo comum a continuidade e ampliação desta relação 

em atividades variadas 
Tipo de Instituição Religiosa 
Histórico O grupo Crescendo com Cristo é um grupo de jovens que conta atualmente com aproximadamente 40 

jovens da comunidade São Dimas e se encontra semanalmente para discussões sobre diversos temas 

sociais e religiosos 
Ação 4 Nome Maria de Barro 
Sigla MB 
Parceria O acompanhamento técnico na recuperação/estabilização de áreas degradadas fazem parte da parceria com 

o Parque Chacrinha 
Tipo de Instituição ONG - 3º 
Histórico A ONG,juntamente a recuperação de áreas degradadas, promove atividades de Educação Ambiental 

buscando redefinir a relação água – solo – sociedade desde 1999 em diversos locais  e tem experiência na 

recuperação de voçorocas no São Dimas, possibilizando a estabilização de uma das voçorocas do bairro 

que ameaçava a estrutura das residências do entorno 
Ação 5 Nome Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer de São João del-Rei 
Sigla SMCULT 
Parceria A SMCULT coloca à disposição da Incubadora todos os aparelhos municipais de cultura, incluindo o 

Teatro Municipal, O Museu Tomé Portes del-Rei e a Biblioteca Pública Municipal, para realização de 

atividades do Plano de Cultura Institucional da UFSJ. 
Tipo de Instituição Pública 
Histórico A UFSJ e a Prefeitura Municipal de São João del-Rei tem um histórico de colaboração mútua em diversas 

áreas e através de diferentes secretarias. 
Ação 5 Nome Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da UFSJ 
Sigla ITCP 
Parceria A parceria do ITCP compreende o apoio à formação de equipes, disponibilização de infraestrutura, 

produção de materiais gráficos de divulgação de economia criativa, no mapeamento do arranjo produtivo 

local e no suporte a empreendimentos criativos. 
Tipo de Instituição Pública 
Histórico O Forno Harmônico, coletivo cultural proponente da Ação 5 foi incubado pelo próprio ITCP e agora está 

contribuindo para o processo de incubação criativa junto ao mesmo. 
Ação 6 N/A 
Ação 7 Nome Programa Institucional de Incentivo à Docência 
Sigla PIBID - UFSJ 
Parceria As atividades dos subprojetos do PIBID nas áreas de Ciências e Matemática ocorrem em quatro escolas 

públicas estaduais. São elas: Escola Estadual Doutor Garcia de Lima, Escola Estadual Governador Milton 

Campos, Escola Estadual Cônego Osvaldo Lustosa e Escola Estadual Professor Iago Pimentel. Os alunos 
das escolas parceiras da UFSJ serão os primeiros de São João del-Rei que utilizarão os kits da 

Experimentoteca. Inicialmente, as intervenções serão feitas pelos bolsistas do PIBID e dos professores 



supervisores, membros do PIBID, após receberem treinamento adequado. Haverá um período de testes 

para o desenvolvimento e aprimoramento das rotinas necessárias ao funcionamento perfeito da 

Experimentoteca. Neste período de testes (especificado no cronograma do projeto), apenas os professores 
supervisores das escolas parceiras farão uso do material. Após esse período, a Experimentoteca entrará em 

pleno funcionamento, atendendo às escolas que firmarem novas parcerias exclusivamente para o 

empréstimo de material.  
O objetivo é firmar esse tipo de parceria com todas as escolas públicas e particulares de São João del-Rei e 

região que possuam Ensino Fundamental II e Ensino Médio.  Apenas professores das escolas que firmarem 

essa parceria com a UFSJ poderão utilizar o acervo da Experimentoteca e fazer empréstimos de materiais 
Tipo de Instituição Pública - O PIBID é um programa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes) que tem por finalidade fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da 

formação de docentes em nível superior e para a melhoria da qualidade da educação básica pública 
brasileira 

Histórico Dentre os programas públicos dirigidos às licenciaturas, destaca-se o Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência - PIBID, da CAPES, iniciado em 2008. Trata-se de um programa de amplo alcance, 
desenvolvido em várias instituições de ensino superior, que tem entre seus objetivos incentivar novos 

profissionais para o exercício da docência no ensino básico, em escolas públicas, e aprimorar e consolidar 

as licenciaturas. A Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ, juntamente com outras cinco 
universidades, constituiu o grupo pioneiro do PIBID no País. 

Em março de 2008, a UFSJ submeteu seu primeiro projeto institucional estruturado por seis Licenciaturas: 

Biologia, Física, Letras, Matemática, Química e Pedagogia. As atividades iniciaram-se em fevereiro de 

2009. Já em 2010, o projeto institucional foi ampliado com a participação de mais cinco Licenciaturas: 

Educação Física, Filosofia, Geografia, História e Teatro. Mais recentemente, em julho de 2011, além das 

licenciaturas já participantes, foi inserida a licenciatura de Música no programa. Atualmente as doze 
licenciaturas da UFSJ participam do Projeto Institucional 

Ação 8  Nome ASF Santa Efigênia / Secretaria Municipal de Saúde Pública - SESAP / Governo Municipal de Barbacena 

(MG) 

Sigla NASF Santa Efigênia - Barbacena/MG ou NASF  
Parceria A contribuição nesta parceria se trata de consultoria sobre aspectos relacionados a área de nutrição. Por se 

tratar do desenvolvimento de um catálogo com informações nutricionais, é importante a avaliação por uma 
nutricionista do conteúdo gerado  

Tipo de Instituição Pública 
Histórico Apoio ao Projeto Na Medida com o desenvolvimento de aplicativos móveis (ControlK), análise de 

resultados por meio de dashboard, escrita de artigos  
Ação 9 Nome Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais Campus V - Divinópolis 
Sigla CEFET-MG Campus V 
Parceria Participação de professores e alunos dos cursos de informática do CEFET-MG no planejamento e 

desenvolvimento de recursos e artefatos digitais voltados para práticas pedagógicas. Participação dos 

professores dos cursos de graduação e pós-graduação do CEFET-MG na preparação e realização de cursos 

sobre TDIC e Educação 
Tipo de Instituição Pública 
Histórico O CEFET-MG já é parceiro da UFSJ-CCO em projetos voltados para o desenvolvimento e a utilização de 

recursos tecnológicos digitais na educação, especialmente voltados para alunos do ensino médio de escolas 

públicas de Divinópolis. Pretendemos dar continuidade e ampliar a parceria entre duas instituições federais 
de ensino que vem sendo realizada desde 2012 

Ações 9 e 10 Nome Prefeitura de Divinópolis – Secretaria Municipal de Cultura  
Sigla SEMC - Divinópolis 
Parceria A Secretaria de Cultura de Divinópolis apoiará a execução do Projeto, por meio de cessão de espaço para 

as atividades (praças públicas), além de apoio para prover segurança e divulgação dos eventos.  
Tipo de Instituição Pública 
Histórico A Secretaria Municipal de Cultura de Divinópolis apoia outros projetos da UFSJ, atuando especialmente 

na como colaboradora da organização e execução das atividades do Inverno Cultural da UFSJ no 

município.  
Ações 12, 13 e 14 N/A 
2.5 Descrição do Plano de Cultura Ação: 

Eixo(s) Temático(s): 

 Os oito eixos temáticos propostos pela inovadora iniciativa do Edital Mais Cultura nas 

Universidades representam, para a UFSJ, a materialização de diferentes aspectos que a 

universidade já aciona, direta ou indiretamente, pelo viés da extensão universitária e de sua 

história intrinsecamente vinculada à cultura, tendo sido fundada numa cidade considerada polo 

de produção cultural, reconhecido no Brasil e no exterior. Tal peculiaridade de São João del-Rei 

contribuiu para que a arte e a cultura se naturalizassem no cerne da instituição, ocupando um 

considerável espaço da agenda da UFSJ e ganhando uma especialização e contorno acadêmicos, 

mas sem abandonar o rico patrimônio que a cidade dispõe e que ganha novo significado ao se 

transformar em matéria-prima para os saberes formais. 

 O ambiente da cidade onde a UFSJ foi criada há 28 anos, é permeado por um 

Conservatório Estadual de Música, diversas orquestras, coros, folias de reis, bandas, blocos 

carnavalescos, posses de hip-hop, poetas, bordadeiras, artesãos, romancistas, historiadores, 

escolas de samba, grupos de teatro, cineastas, documentaristas, artistas plásticos, sineiros, 



santeiros, restauradores, arquitetos, mestres de saberes tradicionais, e inúmeros atores sociais, 

protagonistas da cultura em suas mais complexas dimensões e atividades. Todo esse contexto 

favorece a emergência de um Plano de Cultura Institucional da UFSJ, que propõe tornar-se um 

instrumento valioso para novas políticas culturais, associadas a um ideário de cidadania plena e 

participativa, fazendo cumprir esse importante papel da universidade pública brasileira que o 

MCU soube favorecer. 

 A centralidade da cultura também se expandiu para as outras cidades onde a UFSJ criou 

campi avançados nos últimos seis anos, em Divinópolis, Ouro Branco e Sete Lagoas, ainda que 

nessas unidades não haja cursos nas áreas de arte e cultura. O Inverno Cultural, maior programa 

de extensão cultural da UFSJ, realizado desde a fundação da instituição em 2013, expandiu-se 

para essas cidades, estabelecendo as bases para a construção de uma política cultural também 

nas áreas de abrangência dos Campus Centro Oeste, Campus Alto Paraopeba e Campus Sete 

Lagoas, aproximando-se das Secretarias Municipais de Cultura e contribuindo no 

desenvolvimento de uma agenda cultural comprometida com as comunidades.  

 A partir desse contexto que privilegia a cultura em suas diferentes dimensões, este Plano 

de Cultura Institucional da UFSJ, mesmo tendo sido elaborado por indução do referido edital e 

ainda demandar aperfeiçoamento, auxilia sobremaneira a compreensão interna da questão 

cultural. O Plano servirá de legado para a instituição e para os gestores nacionais, permitindo 

um mapeamento mais abrangente e um planejamento mais criterioso quanto ao que a UFSJ já 

realiza cotidianamente em termos desses oito eixos, bem como as ações que ela almeja realizar 

se novos aportes financeiros forem viabilizados. Com este instrumento, a própria UFSJ, as 

comunidades, o MEC e o MinC, passam a conhecer o que a instituição faz e as redes que são 

possíveis construir de posse desse conhecimento. 

Resumo da Proposta: 

 Este documento constitui o Plano de Cultura Institucional da UFSJ (PCI), que tem o 

objetivo de estabelecer um planejamento de dois anos para as ações culturais a serem realizadas 

pela instituição e seus parceiros, elaborado para concorrer a apoio financeiro através do Edital 

Mais Cultura nas Universidades (MEC e MinC). O referido Edital estruturou a submissão de 

propostas a partir de oito eixos, sendo esses subdivididos em linhas temáticas, que perpassam 

uma miríade de aspectos nos campos da arte, cultura, educação, tecnologia, direitos humanos e 

inovação. Este Plano, pela natureza diversificada das propostas que o constituem, que partem de 

diferentes unidades e diferentes áreas do conhecimento da UFSJ, foi organizado em 14 Ações, 

as quais em conjunto percorrem, em diferentes graus, os oito eixos divisados pelo Edital, 

confirmando a centralidade do papel da cultura na instituição desde sua gênese, bem como a 

complexidade das relações sociais que estabelece nas comunidades onde atua. 

 As Ações propostas no Plano são: 1) Circuito Centro Cultural da UFSJ x Corredor 

Cultural Sudeste; 2) Orquestra e Coral da UFSJ; 3) Centro de Referência da Cultura Popular 

Max Justo Guedes; 4)  Parque Chacrinha; 5) Programa de Incubadora de Projetos e Ações em 

Economia Criativa; 6) Casa Aberta: Centro Internacional de Criação e Circulação Teatral; 7) 

Experimentoteca das Ciências e Matemática; 8) Um jogo sério para registro e difusão da cultura 

regional sobre receitas e práticas culinárias; 9) Programa CiberEducação; 10): Projeto Arte na 

Praça; 11) Projeto Tertúlia: ciência, arte e cultura; 12) Inverno Cultural UFSJ; 13) Projetos e 

programas culturais consolidados na UFSJ; 14) Eventos institucionais, eventos esporádicos e 

eventos parceiros. Dessas 14 Ações, as onze primeiras estão estruturadas para concorrerem ao 

apoio financeiro do Edital. As demais Ações, de 12 a 14, já fazem parte das políticas culturais 

da UFSJ e estão consolidadas na instituição, ou são esporádicas, possuindo suas próprias fontes 

de financiamento, e por isso figuram neste Plano de forma mais sintética e ilustrativa, não 

recebendo o detalhamento das demais Ações. 

 O PCI está organizado em diversos campos, que respondem às exigências do referido 

Edital, em seu Anexo I, sendo que toda sua estrutura está vinculada às ações listadas acima, na 

ordem em que estão numeradas, cada qual com um/a coordenador/a, sua equipe, suas parcerias 

(quando for o caso), sua dinâmica de trabalho, seus próprios objetivos, metas, referenciais 

teóricos e metodológicos. A própria tradição da UFSJ de atuação protagônica nos campos da 

arte e cultura tem sido e será o elo intermediador dessas Ações, que não surgiram no vácuo, mas 

sim em resposta à latência das temáticas na vida institucional. E mesmo que sejam regidas por 



lógicas próprias, de acordo com cada coletivo implicado nas Ações, todas contribuem  para o 

cumprimento da missão de uma universidade pública, plural, cidadã e engajada na dinâmica 

social.  Assim sendo, esse grupo de Ações sistematizadas neste documento constitui o corpo do 

PCI da UFSJ. 

Justificativa: 

 Este Plano de Cultura Institucional da Universidade Federal de São João del-Rei busca 

sistematizar e planejar, física e orçamentariamente, grande parte das atividades, projetos e 

programas culturais a serem realizados pela instituição no período de 24 meses. A UFSJ é uma 

universidade multicampi, com cursos em 4 diferentes regiões de Minas Gerais, e tem a tarefa de 

desenhar um Plano de Cultura que compreenda a dinâmica e as diferenças de cada território, 

dentro e fora da universidade, o que torna a tarefa muito desafiadora. E para se discutir a 

questão da cultura na UFSJ, é necessário entendê-la dentro da esfera da extensão, que está 

enraizada na própria construção da instituição, que nasceu do encontro de diferentes vocações, 

tendo a filosofia, ciências humanas, ciências sociais aplicadas e letras, de um lado, e as 

engenharias e ciências exatas e naturais, de outro.  

 Desde muito cedo na UFSJ, a extensão tem sido um vetor fundamental, uma vez que a 

integração espacial e cultural com a cidade e a região onde nasceu fizeram emergir um senso de 

universidade como patrimônio coletivo, expandindo o conceito de comunidade acadêmica. Ao 

longo da história de crescimento da instituição, e mais recentemente com a abertura das 

unidades educacionais em Divinópolis, Ouro Branco e Sete Lagoas, a extensão tem se colocado 

como fator fundamental de consolidação da UFSJ, tendo seu escopo de atuação expandido 

consideravelmente em áreas como Ciências Exatas e da Terra, Artes, Saúde, Engenharias e 

Ciências Agrárias. Todas essas áreas muito fundamentadas em práticas relacionadas com a 

dinâmica social, sendo a extensão um elemento crucial para a formação discente e para o 

desenvolvimento e cidadania. A cultura, por exemplo, uma das áreas temáticas da extensão 

universitária, tem se tornado um importante elo entre as diferentes áreas do conhecimento. 

Nesse contexto, a extensão universitária se consolida politicamente no país e na UFSJ, na 

medida em que suas pautas organizadas concernem a questões estratégicas para a nação e para a 

própria universidade brasileira, e passa a atuar como parte da solução de problemas sociais. 

 Quanto às condições de execução de projetos e programas, as atividades de extensão 

desenvolvidas na UFSJ recebem incentivo através do Programa Institucional de Bolsas de 

Extensão (PIBEX), o qual distribuiu mais de 200 bolsas em 2014, e do Fundo de Extensão, que 

apoia a realização dos projetos, com financiamento para transporte, concessão de diárias, 

aquisição de materiais, serviços gráficos e apoio logístico. Acerca desse formato, 

comparativamente a outras instituições, a UFSJ se destaca por ter criado um fundo de natureza 

extensionista, conquista rara e exemplar no contexto do FORPROEX. A meta para os próximos 

anos é de um crescimento progressivo no número de bolsas e nos recursos do fundo de 

extensão, através da indução de projetos em áreas prioritárias ainda pouco desenvolvidas na 

instituição. 

 Nesse contexto, este Plano de Cultura Institucional demonstra o engajamento da UFSJ 

com os oito eixos em que o Edital Mais Cultura nas Universidades se organiza. E o Plano passa 

a ter um fim em si mesmo, tornando-se instrumento de gestão no que tange às políticas culturais 

da UFSJ e dos parceiros que arrola. Ou seja, esse processo de elaboração tem sido uma 

importante experiência para a universidade, na medida em que cria melhores condições de 

autoconhecimento e avaliação. Além disso, ao acessar os oito eixos induzidos pelo edital, a 

proposta em tela realiza um movimento muito caro à extensão universitária, que é demonstrar a 

sinergia entre diferentes setores e atividades da sociedade, tratando de questões 

interdisciplinares e interprofissionais que contribuem para o desenvolvimento social em 

diversas áreas para além da cultura, as quais, coincidentemente, somam oito (Comunicação, 

Cultura, Educação, Direitos Humanos e Justiça, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, 

Trabalho), todas elas, de uma forma ou outra, permeadas pelas ações inventariadas neste Plano 

de Cultura. Isso quer dizer que este PCI está estruturado para abarcar todos os oito eixos 

temáticos do edital a que responde, não por falta de foco ou planejamento, mas, pelo contrário, 

porque já realiza atividades dentro desses eixos e tem a intenção de perenidade, no momento em 

que passa a ser apropriado pela instituição. 



 No que segue, serão detalhadas as Ações, as quais agrupam eventos, projetos e 

programas que constituem este Plano de Cultura, bem como a sua inserção em cada eixo 

temático e sua relevância. As Ações de 1 a 11 abarcam as atividades para as quais pleiteiam-se 

recursos através do MCU. As Ações 12, 13 e 14 serão apresentadas de maneira menos detalhada 

neste Plano por imperativo de enfoque e de síntese, e congregam ações culturais que já estão 

consolidadas na UFSJ e que possuem outras fontes de financiamento, não concorrendo a 

fomento pelo MCU. 

Ação 1: Circuito Centro Cultural UFSJ x Corredor Cultural Sudeste 

 Vinculada prioritariamente ao eixo 5), de Produção e Difusão das Artes e Linguagens, 

tangenciando diferentes linhas temáticas dentro desse eixo, o Centro Cultural UFSJ agrega 

diversas atividades artísticas, culturais e educacionais de São João del-Rei e região. Dentre as 

atividades realizadas pelo Centro Cultural, merecem destaque os concursos de presépios e 

poesias; o edital de ocupação de duas galerias (Principal e Escada), cada qual com cerca de oito 

exposições ao ano; visitas guiadas às galerias e ao Memorial Koellreutter; projeto Segunda no 

Solar, com sessões de filmes e debates; projeto Terça no Solar, com recitais de música erudita e 

popular na Galeria Principal; lançamentos de livros e saraus; empréstimo da Sala de Multimídia 

para grupos culturais, artísticos, associações comunitárias, movimentos sociais e órgãos 

públicos, para a realização de reuniões, mini-cursos e oficinas de utilidade pública. Mais uma 

atribuição do Centro Cultural UFSJ, que é vinculado ao Setor de Projetos Artísticos e Culturais, 

é apoiar na estruturação dos espaços de exposição e orientar as atividades artísticas nos três 

campi da UFSJ fora de São João del-Rei, o Campus Centro Oeste (Divinópolis), o Campus Alto 

Paraopeba (Ouro Branco) e o Campus Sete Lagoas (Sete Lagoas). 

 Uma nova atividade que o Centro Cultural UFSJ irá encampar e desenvolver no biênio 

2015 e 2016 será o Corredor Cultural Sudeste, que promove a circulação de atividades culturais 

e artísticas desenvolvidas por instituições públicas de ensino superior da região sudeste, filiadas 

a esse projeto e organizadas dentro da Coordenação de Cultura do FORPROEX-Sudeste: 
O Projeto Corredor Cultural tem como objetivo principal a ampliação da oferta de programação 

cultural das universidades, o fomento e intercâmbio artístico de produtos culturais de estudantes e 

grupos universitários, a promoção de ações de mediação cultural entre universidade e sociedade, o 

acesso à arte e à cultura a todos por meio da diversificação e difusão de atividades nas instituições 

públicas de ensino superior na região sudeste. (C.C.FORPROEX-SUDESTE) 

Dentro da lógica da linha temática d), para corredores artísticos, na qual o Corredor Cultural 

Sudeste se insere perfeitamente, o Circuito a ser estabelecido com o Centro Cultural UFSJ 

pretende gerar uma dinâmica que atenda as regiões das quatro cidades onde a UFSJ está 

presente. Será aberto um edital de participação para selecionar quatro atividades por semestre, 

duas para espetáculos de música ou teatro, duas para mostras de artes visuais, sendo que metade 

será para propostas internas da UFSJ, e metade para propostas externas, que sejam vinculadas 

ao Corredor Cultural Sudeste. A metade das atividades selecionadas da comunidade interna da 

UFSJ deverá estar articulada com a comunidade externa, através de projetos extensionistas já 

existentes em arte e cultura. Tais atividades circularão entre as quatro cidades onde a UFSJ atua, 

possibilitando uma coesão e uma integração maior entre esses espaços, com uma logística de 

produção mais sustentável e equilibrada. O calendário dessas atividades será estabelecido em 

consonância com a programação do Centro Cultural UFSJ, ente que irá coordenar o Circuito 

Centro Cultural UFSJ x Corredor Cultural Sudeste, pois tem a capacidade técnica e material 

para tal. Além do edital, diversas outras atividades que não demandarem recursos, 

principalmente de intercâmbio audiovisual, serão incentivadas pelo Circuito. 

Ação 2:  Orquestra e Coral da UFSJ 

 A partir das premissas dos eixos 4) e 7), de Diversidade Artística-Cultural e Arte e 

Cultura: Formação, Pesquisa, Extensão e Inovação, respectivamente, esta ação busca garantir as 

condições necessárias para que a Orquestra e o Coral do Departamento de Música da UFSJ 

(DMUSI) possam colocar em prática ações de difusão do repertório musical sinfônico e 

histórico, como estratégia no processo de resgate, preservação e difusão da memória musical do 

Campo das Vertentes, área de influência da UFSJ. Pretende também, em conjunto com outras 

ações do DMUSI, fortalecer a prática musical tradicional da região, com atividades ligadas à 

pesquisa, ensino e extensão. 



 Quanto ao eixo de Diversidade Artística-Cultural, as ações da Orquestra e do Coral 

UFSJ contemplam o item de “formação, gestão, sistematização, difusão e/ou fruição cultural, 

com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia de direitos culturais, com respeito e 

valorização das identidades da diversidade cultural brasileira, suas formas de organização e suas 

instituições” (MCU). Um dos grandes desafios para a música na região das Vertentes é ter 

resgatados acervos de composições das inúmeras agremiações musicais, algumas tricentenárias, 

cuja a própria existência é desconhecida para a maioria da população. E o DMUSI tem 

encaminhado diversas ações nesse sentido, principalmente de pesquisa e ensino. A Ação 

proposta procura abarcar uma lacuna da prática musical, articulada com um mecanismo de 

manutenção de orquestras e grupos musicais tradicionais da região. Considerando Arte e 

Cultura: Formação, Pesquisa, Extensão e Inovação, a ação em tela permeia todo o eixo, pois o 

processo de formação implícito nas atividades de orquestra e coral advém de um conhecimento 

construído em pesquisas e em projetos de extensão que possuem uma articulação intensa com as 

agremiações musicais da região. Um dos grandes desafios dessa proposta é também formar 

quadros permanentes para as orquestras e corais da região, pois muitos grupos têm sua 

sobrevivência ameaçada por dificuldade de formação de novos quadros, uma vez que não há 

recursos para investirem nesse processo. 

  Ademais, a história musical de São João del-Rei concentra grande quantidade de obras 

musicais, produzidas por dezenas de compositores, com uma diversidade de gêneros que passa 

pela música sacra, de concerto e de teatro. Dentre os principais nomes estão o de João 

Cavalcante, Geraldo Barbosa, Fernando Jouteux, Adhemar Campos Filho e Padre José Maria 

Xavier. Infelizmente, tal produção é desconhecida do grande público e, para  reverter esta 

realidade, é necessária a atuação de uma orquestra devidamente constituída e preparada 

tecnicamente. Com uma orquestra no DMUSI, formada por alunos e organizada como disciplina 

obrigatória, a UFSJ apresenta as condições iniciais para protagonizar, institucionalmente, esta 

tarefa, bastando que haja o investimento no preenchimento das lacunas instrumentais na atual 

formação do grupo. Em relação ao canto coral, também é fundamental para a Universidade a 

manutenção de grandes grupos estáveis. É o que se depreende da existência de grupos como o 

Coro de Câmara da UFMG, Madrigal da UFBA, da UFRN, por exemplo, que são mantidos por 

suas respectivas instituições, merecendo verbas de manutenção, bolsas e outros apoios. Além de 

serem vitrines para suas instituições, permitem a realização de um sem número de ações 

culturais, educativas, sociais e filantrópicas. A promoção de uma Orquestra e Coral na UFSJ, 

assim como propostos, reveste-se de importância ainda maior por oferecer a oportunidade de se 

realizar esse conjunto de ações a partir da execução de um repertório de grande valor estético e 

histórico, ainda desconhecido, encontrado nos acervos das instituições musicais bicentenárias da 

região. Trata-se de um patrimônio que precisa ser pesquisado de forma sistemática e o qual a 

UFSJ tem o dever de promover. A praticidade e agilidade desses tipos de grupo possibilita a 

construção de eventos variados, como feiras de cultura, concertos temáticos e didáticos, 

solenidades, nas diversas cidades sob influência da UFSJ. Sua conexão com a pesquisa, o ensino 

e a extensão cumpre com os princípios norteadores das IFES, o que possibilitará maior conexão 

com a comunidade, com os saberes locais e fomentará novas publicações de artigos científicos. 

Ação 3: Centro de Referência da Cultura Popular Max Justo Guedes 

 Tangenciando os eixos 4) e 7), de Diversidade Artística-Cultural e Arte e Cultura: 

Formação, Pesquisa, Extensão e Inovação, respectivamente, porém mais densamente vinculado 

ao eixo 8, de Memória, Museus e Patrimônio Artístico-Cultural, a ação do Centro de Referência 

da Cultura Popular Max Justo Guedes (CRCPMJG) propõe dar continuidade à implantação 

desse Centro, que se organiza através de dois pontos de Memória, o Museu de Vivências e o 

Museu do Barro. Suas atividades, das quais participam inúmeras instituições parceiras, deverão 

se dividir em dois grandes grupos em 2015 e 2016: o primeiro grupo, relacionado ao Museu de 

Vivências visa, sobretudo, o entorno do Fortim dos Emboabas, notadamente a Serra do 

Lenheiro e a produção de material para a promoção do turismo histórico, tendo como tema a 

memória dos moradores do bairro. Trata-se de trabalhar a noção de território, identidade e 

questões ligadas às relações étnico-raciais. O segundo grupo, relacionado ao Museu do Barro, 

será dedicado a dar continuidade à implantação da escola de Artes e Ofícios, para a qual será 

utilizado o espaço externo do casarão. Esse segundo grupo será centrado na promoção de 



oficinas ligadas à produção artesanal de panelas de barro, adornos cerâmicos, aulas de desenho, 

modelagem e aquarela, tendo como tema as vivências da comunidade, a partir de um diálogo 

com o Curso de Artes Aplicadas da UFSJ, que tem ênfase em cerâmica e é fruto das aspirações 

artesanais da região. 

 O local de concentração dessa Ação, na região do entorno do Fortim dos Emboabas 

(construção histórica, doada recentemente para a UFSJ, para fins de criação de um Centro de 

Referência), é o bairro Alto das Mercês, situado nas encostas da Serra do Lenheiro, em uma 

posição privilegiada em relação ao centro histórico de São João del-Rei. Sua origem se 

confunde com a da cidade – aí estavam localizadas as jazidas de ouro que atraíram os 

mineradores em fins do século XVII e impulsionaram a economia local até fins do século 

XVIII. A maioria da população do bairro descende dos escravos que atuaram na serra. Por isso, 

ainda é forte no bairro a memória do período de extração de ouro e da escravidão, destacando-se 

ainda a presença das betas (que compõe o traçado extraordinário do bairro, todo feito de pedras 

e precipícios) e o fato de a maioria de seus habitantes serem afrodescendentes, como revelam os 

dados do Censo 2010. Porém, na ocasião do tombamento do conjunto arquitetônico de São João 

del-Rei pelo SPHAN em 1938, o caráter histórico do Alto das Mercês foi desconsiderado e 

alijado no processo de preservação. O bairro cresceu de forma desordenada e, atualmente, 

carece de uma infraestrutura mais eficiente, sofrendo com elevadas taxas de violência e tráfico 

de drogas. Trata-se de uma população que vive numa situação de risco social constante, sendo 

que uma parcela significativa do bairro encontra-se abaixo da linha da pobreza, sobrevivendo 

através de programas do Governo, como Bolsa Família. Em virtude deste quadro impõe-se a 

necessidade não apenas de capacitar esse contingente da população são-joanense para o 

trabalho, mas também de usar a cultura própria do lugar como meio de inclusão social, o que 

também fortalecerá a questão da identidade da população. Nesse sentido, a Ação aqui proposta 

dá um importante passo e certamente terá grande aproximação, em termos de fundamento 

social, com a próxima Ação a ser apresentada, o Parque Chacrinha. 

Ação 4: Parque Chacrinha 

 Relacionado a todos os oito eixos do Edital Mais Cultura nas Universidades, o Parque 

Chacrinha é um programa interdisciplinar em andamento que envolve bairros com 

vulnerabilidade social e ambiental em São João del-Rei, relacionados à proximidade com 

voçorocas, além de áreas de relevância de preservação cultural e ambiental. Procura integrar 

ações diversas em sua área de abrangência que articulem tais comunidades e as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão da UFSJ, tendo como ponto de partida os conflitos de uso e gestão 

do Centro Comunitário do Bairro São Dimas, construído em parceria com a UFSJ. Essa 

proposta objetiva fortalecer e articular as ações dos parceiros envolvidos (das comunidades e da 

Universidade) por meio de atividades de valorização da história, dos saberes locais e das 

manifestações culturais existentes, integrado a atividades de promoção da sustentabilidade, 

forma de ampliar a noção de patrimônio cultural, até então restrita ao centro da cidade. Isso se 

dará por meio de atividades com as associações de moradores no ambiente em que estão 

inseridos, em suas expressões culturais, no intuito de fortalecer ainda mais a ligação destes com 

seus bairros e com a cidade. 

 Assim configurado e em fase de consolidação, o Parque Chacrinha se insere em um 

território urbano de grande sensibilidade, entre três diferentes bairros de interseção com os 

campi Dom Bosco e CTAN, que demandam ações criteriosas para tornarem o Centro 

Comunitário um espaço de convergência e desenvolvimento cultural e social, contribuindo para 

mitigar os conflitos historicamente nutridos entre essas comunidades adjacentes. O seu foco 

principal incide sobre as comunidades inseridas nas duas encostas formadas pela confluência 

das bacias dos rios Lenheiro e São Francisco Xavier, tais como os bairros Senhor dos Montes, 

São Geraldo e, principalmente, o São Dimas. Pela abrangência da proposta e envolvimento dos 

parceiros, o Parque Chacrinha atinge diversas faixas etárias por meio das instituições locais, 

como os membros da Pastoral da Juventude, Associação de Moradores e grupos culturais (de 

Congado, Hip Hop), entre outros, com potencial de ampliação para outros grupos comunitários 

da cidade e demais cidades da região do Campo das Vertentes. 

 A área envolvida no Parque Chacrinha, caracterizada como área de vulnerabilidade 

social e ambiental, faz parte da história da urbanização de São João del-Rei e é marcada 



principalmente pela  falta de saneamento básico e pela presença de voçorocas, sendo que uma 

delas, a do bairro São Dimas, coloca em risco as edificações do entorno, inclusive de edifícios 

da própria UFSJ. Por isso, e no âmbito de atividades de extensão da instituição, em 2011 foi 

construído um centro comunitário no bairro. No entanto, em parte devido à forma fragmentada e 

intermitente de tal interação, este centro foi se tornando obsoleto, até tornar-se local de conflitos 

sociais violentos. Recentemente, essa situação mostrou-se mais crítica, pois o bairro encontra-se 

no caminho do eixo de expansão urbana da cidade, principalmente em função dos loteamentos 

surgidos sob influência da dinâmica de financeirização do urbano em escala global. O reflexo 

local é o risco de expulsão da população devido à possível gentrificação (troca de população 

devido ao aumento dos valores imobiliários) e pelo aumento dos riscos ambientais em função de 

uma forma inadequada de urbanização que leva ao avanço das voçorocas. Mostra-se assim, um 

objeto que exige da UFSJ uma atuação integrada e continuada, que já conta com o empenho de 

discentes e docentes, em atividades de reforço escolar, mutirão de plantio de mudas, eventos 

culturais, entre outros, iniciando-se um processo de aproximação e confiança com os moradores, 

que hoje se reúnem na proposta do Parque Chacrinha. 

Ação 5:  Programa de Incubadora de Projetos e Ações em Economia Criativa 

 Relacionado aos eixos 3), de Arte e Cultura Digitais, 5) de Produção e Difusão das 

Artes e Linguagens, 6) de Economia Criativa, Empreendedorismo Artístico e Inovação Cultural, 

e 7), de Arte e Cultura: Formação, Pesquisa, Extensão e Inovação, a Ação em tela tem mais 

engajamento com o eixo 6), pois é o pano de fundo para todas as atividades. O Programa de 

Incubadora de Projetos e Ações em Economia Criativa tem sido construído durante um processo 

de amadurecimento nos últimos dois anos, a partir do surgimento da parceria entre o Coletivo 

Cultural Forno Harmônico e a UFSJ, através de vários atores e diferentes ações de extensão, de 

empoderamento de gestores culturais e artistas na profissionalização de seus processos 

produtivos, disseminando a utilização de redes colaborativas e implantando metodologias 

inovadoras nos sistemas de gestão cultural. 

 A matéria-prima dessa proposta é criatividade e código-fonte, e por isso, segundo a 

concepção do Forno Harmônico, quanto mais se “explora”, mais matéria-prima é gerada. E a 

região de São João del-Rei tem um enorme potencial criativo ainda pouco ou nada transformado 

em inteligência criativa e em impactos positivos no desenvolvimento cultural, social, 

econômico, ambiental ou político. É preciso investimento em pesquisa, capacitação e construção 

de marcos legais para a criação de ambiente propício ao empreendedorismo e a inovação. O 

potencial dessa economia na geração de emprego e renda através de empreendimentos 

sustentáveis e não-poluentes é uma solução que este programa busca apresentar para a cidade e 

seus distritos. 

 Assim posta, a proposta é multifacetária e preconiza diversos movimentos, como a 

implantação de um laboratório de pesquisa e incubadora de projetos culturais e artísticos; a 

realização de uma Semana Experimental Mineira de Empreendedorismo, Inovação e Artes; a 

promoção de eventos de capacitação e formação de agentes culturais e promoção e difusão da 

Economia Criativa; o desenvolvimento de uma cartografia digital e dados abertos do 

mapeamento de agentes e equipamentos culturais da cidade e distritos; o desenvolvimento  de  

aplicativo para o mapeamento colaborativo; a formação em economia criativa, solidária; o uso 

de software livre, comunicação e compartilhamento do conhecimento; e a disseminação de 

práticas inovadoras em arte e cultura para implementação de políticas públicas e fomento ao 

empreendedorismo criativo. Um importante atributo dessa ação é a sua capacidade 

multiplicadora, uma vez que nasce a partir de redes já semiestruturadas, e que serão fortalecidas 

na medida em que forem acionadas. E a própria metodologia adotada por essa Ação é de 

natureza multiplicadora, com um significativo legado de formação e de estruturação de um 

aspecto central da vida social, sendo a sua aproximação com a UFSJ um movimento natural e 

desejável. 

Ação 6: Casa Aberta: Centro Internacional de Criação e Circulação Teatral 

 Vinculado ao eixo 5), de Produção e Difusão das Artes e Linguagens, mais 

especificamente às linhas temáticas b), de incentivo ao aperfeiçoamento do artista por meio de 

intercâmbios artísticos com pesquisadores nacionais e internacionais, e c), de residências 

artísticas interinstitucionais, o Programa Casa Aberta: Centro Internacional de Criação e 



Circulação Teatral, tem como objetivo facilitar e ampliar as relações artísticas entre a 

comunidade acadêmica (professores, técnicos e alunos do Curso de Teatro da UFSJ) e a 

comunidade artística. No intuito de trazer outros saberes para dentro da universidade, o 

programa se ocupa da criação de oportunidades de encontro entre artistas nacionais e 

internacionais, vinculados ou não a espaços de ensino formal, com a comunidade acadêmica. 

 A segunda edição do Casa Aberta, planejada para o biênio 2015 e 2016, tem como tema 

central o Teatro Musical, e irá contemplar uma ampla gama de atividades interdisciplinares em 

sua programação, como mesas de debate, palestras e oficinas, além da formação de um núcleo 

permanente de criação cênica voltada à construção de shows e de espetáculos teatrais. A 

viabilização desse espaço de circulação atende a um crescimento natural do Curso de Teatro da 

UFSJ e apoia o processo de fortalecimento das Artes Cênicas em toda a região, a qual sempre 

nutriu uma vocação natural para o teatro. 

 Parte considerável dos programas de extensão realizados no universo acadêmico 

procura levar para comunidade externa ou até mesmo construir com a comunidade trabalhos que 

desdobrem em conhecimentos, ideias e pesquisas que surgiram dentro das salas de aula, dentro 

dos grupos de pesquisa, dentro dos desejos e projetos individuais que cada professor e estudante 

traz. Muitos desses projetos apresentam qualidade comendável, resultando em grandes 

transformações e benefícios sociais, e devem ser cada vez mais induzidos e aplicados junto às 

comunidades. No entanto, quando se fala em  arte, e em teatro especificamente, muitas vezes a 

ação de extensão pode ocorrer num sentido contrário, de fora para dentro, da comunidade para 

academia, do artista autodidata para o aluno em formação acadêmica. O programa Casa Aberta 

é criado no intuito de ser uma instância que proporciona a vinda desse especialista, desse 

cidadão com notório saber, desse artista, diplomado ou não, vinculado ou não às instituições de 

ensino formal, para a Universidade. É preciso dialogar com o que é feito fora dos nossos muros. 

É preciso conhecer diferentes culturas, diferentes formas de se fazer teatro, de se relacionar com 

o público para  transformar a formação em teatro dentro da academia em um espaço vivo, de 

troca, de conexão e de expansão dos horizontes, questões para as quais a Casa Aberta pretende 

contribuir. 

Ação 7: Experimentoteca das Ciências e Matemática 

 Adensando um pouco mais na seara da educação, percorrendo os eixos 1), de Educação 

Básica, alinhado nas linhas temáticas b), de Promoção da articulação entre escolas de educação 

básica, artes, cultura e comunidade, por meio de espaços educativos e itinerários formativos e 

d), de Formação de professores da rede pública de ensino; por um lado; e tangenciando o eixo 

7), de Arte e Cultura: Formação, Pesquisa, Extensão e Inovação, por outro, a Experimentoteca 

das Ciências e Matemática busca contribuir para a ampliação da cultura científica da população 

em geral, com a implementação de uma experimentoteca de ciências e matemática na UFSJ para 

atender às escolas da região de São João del-Rei. 

 A Experimentoteca é um laboratório científico que racionaliza a utilização dos 

materiais, oferecendo a alunos e professores, um maior acesso às atividades experimentais. A 

ideia principal da Experimentoteca é subsidiar o trabalho do professor, fornecendo a ele 

recursos e conhecimentos para que estimule o envolvimento dos alunos em práticas educativas 

motivadoras, baseadas na experimentação científica. Utilizando-se material didático de alta 

qualidade, aliado a estratégias pedagógicas inovadoras, espera-se contribuir para a promoção da 

autonomia intelectual, a formação ética e crítica dos alunos.  

 O material é disponibilizado na forma de kits, e engloba, de forma eficaz e 

interdisciplinar, o conteúdo do currículo das Ciências Naturais (Ciências, Física, Química e 

Biologia) e Matemática, dos Ensinos Fundamental e Médio. Os kits contendo os experimentos, 

especialmente desenvolvidos para serem realizados na sala de aula, serão emprestados a 

professores do ensino básico e a estudantes das licenciaturas previamente cadastrados e 

capacitados para a sua utilização. E o potencial da rede a ser acionada nessa proposta envolve 

alunos e professores do ensino fundamental e médio matriculados em escolas da região do 

Campo das Vertentes, atualmente com cerca de 600 mil habitantes. Considerando apenas a 

cidade eixo de São João del-Rei, são, segundo dados do IBGE, cerca de 15 mil alunos, 

distribuídos em 60 escolas públicas e privadas. 



 A Experimentoteca das Ciências e Matemática procura contribuir para o ensino de 

ciências, que é geralmente estruturado com aulas expositivas, com grande ênfase na 

memorização de fórmulas e fatos, distante do cotidiano e pouco relevante para a formação 

pessoal e profissional do aluno. As escolas, quando dispõem de laboratórios, estes são, em sua 

grande maioria, mal equipados e obsoletos, com os professores fazendo pouco uso desses 

espaços. A pequena carga horária também dificulta o  desenvolvimento de aulas experimentais. 

Buscando facilitar a realização de atividades práticas diferenciadas, especialmente concebidas 

para auxiliar o professor no desenvolvimento das suas aulas, a  Experimentoteca contará com 

um acervo didático atualizado, diversificado, de fácil manuseio, composto de vídeos, modelos, 

jogos e experimentos que favorecem a contextualização do conhecimento e a mudança na 

prática pedagógica dos professores, promovendo um maior engajamento e aumentando a 

motivação e a curiosidade pelas ciências por parte dos alunos. Além disso, a Experimentoteca 

atua como centro difusor de novas estratégias educacionais e de trocas de experiências, pois 

fornece um local de encontro e interação entre professores da educação básica, estudantes de 

licenciatura e pesquisadores em ensino de ciências. Discentes das licenciaturas também poderão 

solicitar o empréstimo dos kits para a utilização das  escolas durante o Estágio Supervisionado, 

para as diversas atividades que envolvem as disciplinas de Instrumentação e Prática de Ensino, e 

para desenvolverem atividades relacionadas ao PIBID/CAPES/UFSJ – Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência. É através da parceria com o PIBID que a Experimentoteca já 

tem a sua rede de atuação, pois passa a integrar a programação que o Programa já desenvolve na 

rede de ensino. 

Ação 8: Um jogo sério para registro e difusão da cultura regional sobre receitas e práticas 

culinárias 

 Vinculada ao eixo 3), de Arte e Cultura Digitais, e percorrendo diferentes linhas 

temáticas, essa proposta contempla o desenvolvimento de novas tecnologias para registro e 

difusão da cultura regional acerca da alimentação, destacando receitas de pratos típicos bem 

como práticas culinárias peculiares. Dessa forma busca-se, além da preservação das tradições 

culturais, também a promoção de hábitos mais saudáveis de vida. Segundo o Guia Alimentar 

para a População Brasileira do Ministério da Saúde (2008), o brasileiro está perdendo a 

habilidade de cozinhar, sendo que isso é essencial para viabilizar uma alimentação saudável. 

Propõe-se a utilização de jogos sérios para dispositivos móveis, ou seja, jogos com propósitos 

para além do entretenimento, como instrumento de educação e difusão cultural. A escolha por 

esta tecnologia está alinhada às novas tendências de interação com novas mídias e consumo de 

informação, através de dispositivos móveis (i.e. smartphones e tablets). E a fluidez e 

popularização desses dispositivos contribui para uma grande capacidade de abrangência, uma 

vez que os limites geográficos e tecnológicos não são obstáculos, e a própria universidade 

desenvolve atividades em quatro regiões distintas de Minas Gerais. 

 Ainda de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da 

Saúde, deve-se dar preferência para formas de preparação de alimentos em casa que preservem 

o valor nutricional dos alimentos. Por exemplo, cozinhar os alimentos no vapor ou em pouca 

água ou óleo são os melhores métodos. Entretanto, a falta de habilidade culinária associada à 

praticidade dos alimentos industrializados, mais caros e menos saudáveis, tem levado a uma 

deterioração da qualidade na alimentação brasileira. A obesidade já é considerada uma grave 

epidemia, causando um impacto geral no atendimento a outras enfermidades. Práticas para uma 

boa alimentação estão se perdendo, bem como a saúde da população, sendo que as populações 

em situação de vulnerabilidade social sofrem mais com o problema. Estudos mostram que 

iniciativas de educação alimentar e culinária com promoção de práticas alimentares saudáveis 

melhoram o status quo (ARNAB, 2012; MCGONIGAL, 2011; CASTRO, 2007; SANTOS, 

2005). Novas tecnologias de  interesse coletivo, especialmente jogos e aplicativos para 

dispositivos móveis, causam um impacto positivo na reversão dessas tendências, e auxiliam na 

consolidação de hábitos alimentares mais saudáveis, elementos cruciais do patrimônio cultural 

intangível das regiões de atuação da UFSJ. 

Ação 9: Programa CiberEducação 

 Passando para a região de Divinópolis, onde a UFSJ tem seu Campus Centro Oeste, 

totalmente dedicado à Área de Saúde, o Programa CiberEducação também tem foco na 



educação, a partir dos eixos 1), de Educação Básica, 2), de Arte, Comunicação, Cultura das 

Mídias e Audiovisual e 3), de Arte e Cultura Digitais. Essa ação aborda a relevância de se 

pensar a educação em uma nova dinâmica, semelhante à concepção da Experimentoteca, que 

considere não somente as mudanças que estamos vivenciando, mas a necessidade e as 

possibilidades do uso das tecnologias digitais em práticas educativas. E isso sem  negligenciar a 

importância dos aspectos epistemológicos sobre o desenvolvimento de propostas de ensino e 

aprendizagem por meio das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), 

vinculadas às questões pedagógicas - metodologias, teorias e práticas, processos de mediação, 

avaliação, etc. 

 A proposta visa promover oportunidades para a realização de estudos e debates acerca 

dos aspectos e conceitos relacionadas à cultura digital, para o compartilhamento de experiências 

sobre as possibilidades e necessidades de apropriação e utilização das tecnologias digitais de 

informação e comunicação na educação, assim como para o desenvolvimento de recursos e 

artefatos digitais voltados para práticas pedagógicas. Pretende-se estabelecer e viabilizar o 

desenvolvimento e a integração de dois projetos: “TDIC e Educação” e “ebook interativo e 

multimídia”, voltados para alunos e professores do Campus Centro Oeste da UFSJ e do 

CEFET/MG-Divinópolis, além de professores do ensino básico das escolas públicas do 

município. 

 Analisando a atual configuração da sociedade, é inevitável questionar sobre as relações 

e  influências das tecnologias digitais na educação e no trabalho docente, sobre o 

posicionamento e as  condições das instituições de ensino e dos professores frente a esta 

conjuntura sociocultural, denominada cibercultura (LÈVY, 1999; LEMOS e LÉVY, 2010). A 

apropriação social de dispositivos como tablets, smartphones, câmeras digitais, assim como 

diversos recursos e aplicativos das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC), 

em especial a partir da WEB 2.0, como os blogs, as wikis e as redes sociais, vem influenciando 

e determinando (re)configurações no âmbito político, social e cultural. Castells (1999) afirma 

que vivemos em um mundo digital, em que as transformações tecnológicas estão se expandindo 

pela capacidade de criar interfaces a partir de linguagens digitais. Para esse autor, o 

desenvolvimento científico e tecnológico é elemento determinante do progresso sociotécnico. 

No contexto atual, essas tecnologias têm influenciado especialmente crianças e jovens, o que 

tem refletido na realidade das escolas e universidades. A proliferação de estímulos tecnológicos, 

visuais e auditivos e o surgimento constante de novidades de informação e lazer – mesmo que 

fragmentadas – trouxeram uma nova realidade. Nesse sentido, é fundamental que as instituições 

educacionais e os profissionais da educação compreendam as transformações que vivenciamos 

com a reconfiguração na esfera comunicacional, e percebam a irreversível necessidade de uma 

educação inserida nessa dinâmica de forma crítica, criativa e reflexiva. 

 E para além dessa perspectiva, ao encampar esse desafio, o programa CiberEducação 

promove uma aproximação maior entre a UFSJ e a comunidade de Divinópolis, uma vez que o 

campus foi criado há apenas sete anos e tem sua atuação científica restrita ao campo da Saúde. 

Dessa forma, outras frentes de mediação se abrem, tendo a cultura como pano de fundo, 

perspectiva já iniciada por ações do Inverno Cultural UFSJ na região e que será apresentada 

mais adiante. 

Ação 10: Projeto Arte na Praça 

 Na mesma perspectiva de estreitamento das relações da UFSJ com a comunidade de 

Divinópolis, o Arte na Praça é um Projeto-Piloto de Extensão vinculado ao eixo 4), de 

Diversidade Artística-Cultural e Arte e Cultura: Formação, Pesquisa, Extensão e Inovação, que 

busca promover atividades artísticas e culturais em ambientes públicos do município, com 

periodicidade mensal, exclusivamente com apresentações de Artistas de Rua, procedentes de 

grandes centros urbanos e também do próprio município, selecionados pela equipe 

organizadora. Pela própria natureza do trabalho dos Artistas de Rua, as questões de estrutura e 

logística são minimizadas, sendo o contato humano o principal elemento da atividade. Além das 

apresentações artísticas, que serão distribuídas ao longo de 12 meses, haverá um espaço 

bimestral para promoção do diálogo sobre temas relacionados à cidadania, temática na qual será 

baseada a programação. 



 Uma das funções da universidade moderna, além da produção do conhecimento, é 

mediar as relações entre arte, cultura e sociedade. A universidade tem um grande compromisso 

de transformação da sociedade, com a construção e disseminação do saber e democratização de 

valores culturais pautados em princípios éticos. Dentro dessa perspectiva, a Arte na Rua (Arte 

Urbana ou Street Art) desempenha papel fundamental na democratização da cultura, uma vez 

que tem a capacidade de atingir todos os públicos de forma indiscriminada. De uma maneira 

geral, o artista tem uma responsabilidade social muito além daquela de propiciar diversão, mas 

também de despertar em seus expectadores a vontade de pensar e de questionar. Nesse sentido 

são oportunos projetos de extensão que visem à mobilização social e cultural tanto da 

comunidade acadêmica quanto também da população em geral, buscando uma maior integração 

entre universidade, arte e sociedade, sendo o movimento de arte na rua uma boa maneira de se 

buscar essa integração. 

Ação 11: Projeto Tertúlia: ciência, arte e cultura 

 Movimento análogo àquele proposto na Ação 10 acima, outra ação voltada para a região 

de Divinópolis, e também calcada no eixo 4), de Diversidade Artística-Cultural e Arte e Cultura: 

Formação, Pesquisa, Extensão e Inovação, o Projeto Tertúlia: ciência, arte e cultura visa 

promover maior envolvimento e interação entre alunos, técnicos, professores e colaboradores do 

Campus Centro Oeste da UFSJ, assim como ampliar o diálogo entre a comunidade acadêmica e 

a população do município, em um período de 12 meses. O principal objetivo é contribuir com o 

processo de ampliação ao acesso à diversidade cultural, assim como a construção do 

conhecimento dos envolvidos de forma crítica, criativa e reflexiva por meio de atividades 

científicas, artísticas e culturais. As atividades serão elaboradas e desenvolvidas por grupos de 

alunos dos cursos de graduação do CCO (Bioquímica, Enfermagem, Farmácia e Medicina), sob 

a orientação do professor coordenador e dos professores colaboradores por meio de encontros 

presenciais e virtuais. O projeto terá natureza itinerante e será realizado tanto nos espaços e 

dependências da UFSJ como em outras instituições de ensino do município, assim como em 

diversos espaços públicos da cidade (praças, auditórios, quadras, parques, etc.). As atividades 

deverão ser organizadas dentro de três subprojetos, cobrindo as áreas da literatura, cinema e 

música: “Literatura Dialógica”; “Cine-Saúde” e “Música e Prosa”. 

 Através dessa iniciativa, a Universidade pode se apresentar como espaço oportuno para 

vivências de práticas sociais, artísticas e culturais, contribuindo na construção/consolidação de 

uma sociedade democrática e participativa, com acesso mais amplo à informação e à cultura de 

forma crítica e reflexiva. As atividades acadêmicas, científicas e culturais aqui propostas, além 

de promoverem uma maior interação entre os membros da Universidade e com a população do 

município, visam estimular a aprendizagem ativa dos participantes, contribuir com a autonomia 

dos envolvidos e com o desenvolvimento da capacidade de produção do conhecimento, 

possibilitando o convívio significativo com diferentes formas de 'ler' o mundo,  fortalecendo a 

responsabilidade social, e transformando o processo educacional em uma prática reflexiva, 

integradora e mobilizadora. A Ação em tela pode exercer caráter educativo e cultural, além de 

estreitar laços entre a população de Divinópolis e a comunidade acadêmica CCO-UFSJ. As 

atividades serão voltadas para o aprimoramento de conhecimentos sobre temáticas variadas que 

articulam ciência, arte e cultura,  proporcionando espaços de discussão que envolvam a 

universidade e a sociedade, no intuito de  consolidar processos de reflexão crítica e 

sistematizada sobre a contemporaneidade. Há também no horizonte dessa Ação, a capacidade de 

articulação com outras, como o Projeto Arte na Praça ou o Inverno Cultural UFSJ. 

 No que segue, serão apresentadas, de maneira sintética, as Ações 12, 13 e 14, já 

consolidadas na UFSJ, assim como alguns eventos esporádicos e outros eventos realizados por 

parceiros, que permeiam a agenda cultural da instituição e já possuem fontes de financiamento, 

para que o Plano de Cultura Institucional reflita o que a universidade já construiu e vem 

realizando ao longo de sua história, a despeito do MCU. Dessa forma, na medida em que o 

Plano for sendo desenvolvido, aperfeiçoado e apropriado por todos, a comunidade terá uma 

maior clareza do verdadeiro impacto de sua política cultural na vida das regiões das quatro 

cidades onde a UFSJ atua. 

Ação 12: Inverno Cultural UFSJ 



 Vinculado naturalmente ao eixo 5), de Produção e Difusão das Artes e Linguagens, mas 

perpassando todos os demais eixos programáticos, o Inverno Cultural UFSJ, festival de artes 

integradas e maior programa de extensão da instituição, tem a mesma idade da UFSJ, tendo 

realizado 27 edições em 27 anos de universidade. É um programa que tem valorizado 

sistematicamente a produção cultural e artística de uma região cujas vocações tricentenárias são 

latentes, desenvolvendo potencialidades e apoiando iniciativas para a capacitação e 

aprimoramento técnico das comunidades em diversas áreas de interesse. Agora o festival passa 

por uma reconfiguração em seu formato, expandindo suas ações para todas as regiões onde a 

UFSJ possui unidades educacionais, ao mesmo tempo em que se aproxima mais da dinâmica 

dos projetos e programas de extensão já desenvolvidos na instituição. O Inverno Cultural 

representa também, nessa configuração, mais uma interface de internacionalização da UFSJ, na 

medida em que intensifica o seu diálogo com outras instituições ao redor do mundo, buscando o 

intercâmbio de práticas culturais e artísticas sustentáveis, engajadas em processos de 

fortalecimento da cidadania mundial. 

 A 27ª edição do festival foi realizada simultaneamente em 10 cidades mineiras, situadas 

em quatro diferentes regiões onde a UFSJ tem seus campi. O Inverno Cultural representa a 

própria expansão da UFSJ e encontra, nos municípios das regiões de São João del-Rei, 

Divinópolis, Ouro Branco e Sete Lagoas, valiosas parcerias municipais, que através da co-

realização do evento passam a se articular em outras áreas com a universidade, proporcionando 

uma relação de colaboração muito desejável entre os entes do poder público. Em termos de 

políticas culturais, o conhecimento construído pelo Inverno Cultural tem se tornado importante 

capital para o empoderamento das secretarias de cultura de governo desses municípios 

parceiros, pois herdam um legado de gestão cultural que visa à formação e capacitação para a 

arte e cultura, ao mesmo tempo em que oferecem os aparelhos municipais de cultura e equipes 

técnicas de grande capacidade e com grande envolvimento com a UFSJ. 

 Em 2014, ao todo, 10 municípios e diversos distritos receberam atividades do 27º 

Inverno Cultural UFSJ, abrangendo uma extensa área em Minas Gerais. Mais de 100 bolsas de 

monitoria foram oferecidas aos alunos da UFSJ para colaborarem com a realização do evento, 

além de cerca de 650 contratações diretas e numerosas contratações indiretas. Em todas as 

cidades houve diversos Eventos Associados, além do Roteiro Gastronômico-Cultural em São 

João del-Rei, com estabelecimentos credenciados na cidade e região. Mais de 200.000 pessoas 

participaram das atividades do 27º Inverno Cultural UFSJ durante os 15 dias do festival, entre 

visitantes provenientes de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, e outras 

regiões. As oficinas de formação e capacitação atenderam cerca de 1500 alunos, confirmando a 

pujança do eixo estruturante do programa. As atividades foram oferecidas dentro das áreas de 

Música, Artes Cênicas, Artes Plásticas, Artes Visuais, Literatura, Arte Educação e Especiais, a 

partir de três pilares: Entretenimento: shows musicais, recitais, concertos, espetáculos, dança, 

lançamentos de livros, exposições, mostras de vídeo e mostras de cinema; Formação: oficinas, 

workshops, residências artísticas, cursos e minicursos; e Troca de saberes: aulas espetáculo, 

recitais de poesia, palestras, colóquios e seminários. 

 Segundo o Secretário de Cultura e Juventude de Sete Lagoas, o Historiador Márcio 

Vicente da Silveira Santos, o Inverno Cultural foi um 'divisor de águas' para a vida cultural da 

cidade. Logo após a primeira edição do evento naquela cidade, em 2013, a Secretaria de Cultura 

realizou a Primeira Virada Cultural de Sete Lagoas, demonstrando uma grande capacidade de 

ação, totalizando 400 eventos culturais em 24 horas. Em 2014, diversos espaços da cidade 

foram ativados e acionados em favor do Inverno Cultural e da política cultural da cidade. E os 

legados são análogos nas demais cidades, sem precisar mencionar São João del-Rei, nascituro 

do evento, local onde o Inverno Cultural é reconhecido como patrimônio da sociedade. 

Ação 13: Projetos e programas culturais consolidados na UFSJ 

 Agrupados nesta Ação estão alguns projetos e programas de extensão cultural que estão 

consolidados na instituição e já constituem a política cultural da UFSJ, ainda que jamais esta 

tenha sido sistematizada sob esse viés. É relevante dizer que as atividades listadas abaixo, 

oriundas de iniciativas de diferentes Departamentos, Cursos e áreas da UFSJ, em seu conjunto, 

contemplam os oito eixos do MCU, o que reforça a asserção de que a UFSJ já tem uma praxis 



que contém o compromisso com a cultura e com a arte em suas mais diversificadas acepções, 

não obstante a indução do Edital Mais Cultura nas Universidades: 
• Memorial Clara Nunes – Localizado no município de Caetanópolis, município da microrregião de Sete Lagoas, MG, o 

Memorial da cantora faz parte do acervo do Instituto Clara Nunes. Todo o projeto foi resultado de grandes esforços de extensão e 

pesquisa da UFSJ, na área de História. O acervo de Clara Nunes serve como objeto de pesquisas em cultura e musicologia, e o 
Memorial tem se tornado referência nesse sentido. 

• Araci: teatro, contemporaneidade e extensão universitária - O objetivo do projeto é realizar práticas de produção teatral. 

Todo o processo de criação do espetáculo inclui a comunidade externa, na medida em que conta com participantes permanentes no 
elenco. São também oferecidas oficinas teatrais de curta duração em escolas públicas de ensino médio da 34ª Superintendência de 

Ensino. O projeto realiza discussões transversais no campo dos Direitos Humanos, com foco no movimento LGBT. 

• Música Viva: Valorização da Cidadania pela Música - O Programa visa promover a música como vivência de inclusão e 
cidadania e meio para a promoção do desenvolvimento humano. As atividades propostas envolvem oficinas de musicalização para 

crianças, adolescentes e bebês abrigados nas duas Casas Lares de São João del-Rei. 
• Coral infanto-juvenil do programa Vivências Musicais - O programa estabelece parcerias com instituições como o 

Conservatório Estadual de Música Padre José Maria Xavier e a Sociedade de Concertos Sinfônicos para oferecer à comunidade de 

São João del-Rei e região a oportunidade de aperfeiçoamento da prática instrumental e do canto, principalmente pela interação de 
instituições de educação básica e musical. 

• 5ª Cultural: pensando arte e fazendo parte - O programa aposta na criação de espaços de apresentação e formação, 

incentivando a interação entre universidade e comunidade são-joanense. São oferecidas oficinas e aulas espetáculos em escolas 
públicas de São João del-Rei, assim como formação para produção de eventos musicais e culturais, prestando consultoria a artistas 

locais, ainda em fase inicial de carreira. Outra faceta do programa é apoiar a produção e a assessoria de comunicação e mídias 

digitais de festivais e eventos culturais populares e sem fins lucrativos, os quais não têm receita para cobrirem tais custos. Ou seja, 
realiza também uma certa forma de incubação cultural. 

• Concertos didáticos no Teatro Municipal - O programa proporciona às crianças da rede pública de ensino municipal uma 

experiência com a música de concerto, através de apresentações das Orquestras do Departamento de Música no Teatro Municipal de 
São João del-Rei. Há assim a possibilidade de as crianças conhecerem parte da história musical de São João del-Rei. 

• Educar para preservar - O programa colabora na preservação e revitalização das entidades histórico-musicais de São João 

del-Rei. Ele divulga as orquestras setecentistas de SJDR e região, através de concertos, com participação dos integrantes das 
orquestras, dos bolsistas, alunos colaboradores do programa e estagiários. Outra faceta do programa é a restauração e preservação do 

acervo instrumental das orquestras. 

• Grupo de Dança Contemporânea da UFSJ - Por meio de um curso de extensão em dança, o projeto oferece à comunidade 
interna e externa vivências práticas em dança clássica e contemporânea. Ao final, ele realiza uma cena espetacular, apresentada 

gratuitamente para o público local e regional.  

• NAST: Núcleo de Artes e Sustentabilidade - O programa desenvolve atividades artísticas e educacionais junto à 
comunidade. Ele utiliza as produções culturais como forma de estimular o público atingido no desenvolvimento de práticas 

sustentáveis. 

• Oficinas de musicalização nas Casas Lares de São João del-Rei - O projeto oferece às crianças e aos adolescentes 
abrigados nas Casas Lares de São João del-Rei uma oportunidade de vivência musical, além de uma experiência grupal e 

cooperativa. 

• Oficinas de xadrez em escolas públicas: instrumento interdisciplinar de aprendizagem com professores, alunos e 
comunidade escolar - O projeto ensina xadrez para alunos diagnosticados com déficit de atenção. A intenção é usar o jogo para 

articular conhecimentos de distintas áreas e deixá-lo acessível a alunos, professores, pais e comunidade escolar, como elemento 

mobilizador de mudanças e experiências de interação, motivação e aprendizagens significativas. 
• Orquestra Sinfônica de São João del-Rei - Este projeto colabora com o planejamento técnico e a realização de concertos 

públicos da Orquestra Sinfônica de São João del-Rei. Seu objetivo é qualificar os integrantes do conjunto através do 

desenvolvimento de habilidades necessárias ao músico de orquestra, tornando a orquestra mais atrativa ao público. 
• Programa Coral de Trombones da UFSJ, Ano IX - O programa trabalha para a consolidação, ampliação e divulgação da 

cultura trombonística, em especial dos músicos das bandas da região do Campo das Vertentes. Tem o objetivo de integrar os alunos 

da graduação do curso de música e a comunidade de músicos da região. 
• Programa Música XXI – O programa é constituído de ações didáticas, cursos e especialmente eventos artísticos, para as 

comunidades interna e externa da UFSJ. Realiza semanalmente apresentações musicais abertas ao público no Centro Cultural da 

UFSJ, com convidados nacionais e internacionais. 
• Programa Saberes da Terra - O programa dissemina os conhecimentos sobre as arquiteturas vernaculares, em especial o 

adobe, pau-a-pique e alvenaria de pedra, técnicas usadas em edificações históricas de São João del-Rei e região. Ele estabelece o 

diálogo entre população e comunidade acadêmica para sensibilizar quanto à necessidade de preservação e valorização do patrimônio 
local. 

• Programa Teatro, Memória e Patrimônio Cultural, Ano IV - O programa trabalha com artistas de teatro amador, alunos e 

professores da educação básica, para estimular o apreço pela atividade teatral, como uma atividade que participa da construção da 

identidade cultural.  São oferecidos passeios no teatro que envolvem atividades artísticas e didáticas. 

• Programa Universidade para a Terceira Idade, Ano XX - Esse programa oferece atividades acadêmicas, físicas, artísticas 

e culturais, de caráter diversificado, que objetivem a manutenção da saúde, biopsicossocial, e a consequente melhoria da qualidade 
de vida, de modo a resgatar e garantir a cidadania da população acima de 55 anos de idade. 

• Programa Vivências Musicais, Ano V - O programa oferece à comunidade de São João del-Rei e região a oportunidade 

de aperfeiçoamento da prática instrumental, de canto, e de prática pedagógico-musical. O programa também dá a oportunidade aos 
candidatos ao Curso de Licenciatura em Música de se aperfeiçoarem para o ingresso na graduação. 

• Sons das Vertentes - O projeto Sons das Vertentes tem como meta a gravação e produção de grupos musicais amadores, 
semiprofissionais e tradicionais de São João del-Rei e região. Para isso, ele mapeia e cataloga os grupos musicais em atuação na 

região, formando redes colaborativas. 

• Urbanidades: Intervenções - O projeto lança um debate acerca dos espaços e dos olhares estéticos sobre a cidade.  Ele 
realiza oficinas teóricas e práticas que debatem sobre questões de consumo, consumismo e cidadania. Também são feitas mostras de 

filmes em espaços públicos para atingir a comunidade e levá-la a participar dos diálogos e construção de novos conhecimentos sobre 

a noção de espaço público. 

Ação 14: Eventos institucionais, eventos esporádicos e eventos parceiros 



 Essa Ação agrupa diferentes tipos de atividades, algumas que fazem parte do calendário 

da UFSJ, outras esporádicas, e ainda outras realizadas por parceiros, com apoio da instituição: 

Corrida Rústica e comemorações do aniversário da UFSJ – criada para comemorar o aniversário 

da UFSJ e para incentivar uma atividade muito comum na vida são-joanense, a corrida de rua, o 

evento terá sua 4ª edição em 2015, tendo crescido de forma significativa, atraindo atletas de 

diferentes regiões do estado; Café com Você – confraternização dos servidores técnicos e 

docentes da UFSJ, com apresentações culturais da comunidade interna; Brinquedoteca da UFSJ 

- que promove cursos de Contação de Histórias e atende ao público diariamente. Eventos fixos 

institucionais e eventos parceiros: Semanas acadêmicas e apresentações dos alunos do Curso de 

Teatro e Música nos finais de semestre letivo; Olimpíadas do Campus Alto Paraopeba; Coral e 

Banda do Campus Sete Lagoas; Green Light for Girls no CAP; Mostra PET; Música no Campus 

Centro-Oeste; Mostras coletivas de conclusão de curso dos alunos de Artes Aplicadas da UFSJ; 

Colóquio de Crítica da Cultura do PROMEL (anual); Congresso de Letras, Artes e Cultura 

(bianual); Fesival de Literatura Felit (evento parceiro); Duo Jazz Festival (evento parceiro), em 

Tiradentes; Bienal da Arte Urbana Mineira (evento parceiro), em Santa Cruz de Minas; Copa 

Internacional de Mountain Bike (evento parceiro); Participação na FECIC através das empresas 

juniores e da programação cultural. Exemplos de eventos esporádicos realizados com parceiros: 

Mostra de Cinema Francês; Embaixadores Universitários da França; XX Festival Brasileiro de 

Trombone; Projeto Viola Taiz, envolvendo a Prefeitura Municipal de São João del-Rei, Instituto 

Chico Lobo, e o Departamento de Música da UFSJ; Grande Coro do Painéis de Regência 2014 

da Fundação Nacional de Arte, além de outros. 

 
 Em suma, este Plano de Cultura Institucional da UFSJ pretende abrir caminhos para um 

reconhecimento de uma história que se vive sem ser percebida, mas que fundamenta o que 

somos. Um pouco em sintonia com Eagleton, que ao concluir a obra Ideia de Cultura, indica 

que “a cultura não é unicamente aquilo de que vivemos. Ela também é, em grande medida, 

aquilo para o que vivemos” (2005, p. 184). Espera-se que essa asserção encontre a latência no 

mundo da vida e contribua para a ressignificação das relações sociais mediadas pelo denso 

tecido da cultura nas comunidades onde a UFSJ se faz presente. 

Fundamentação Teórica: 

 Dada a natureza diversificada das Ações propostas para este Plano de Cultura 

Institucional e  complexidade das mesmas, o referencial teórico será apresentado de acordo com 

cada Ação. As Ações são oriundas de áreas de conhecimento diferentes, a partir do contato com 

diferentes realidades para a solução de diferentes problemas. Ou seja, não há uma articulação 

teórica de fundo para agrupar todas as ações, a não ser o próprio conceito de universidade, o 

Plano Nacional de Cultura e os documentos que balizam as políticas culturais no país, assim 

como o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFSJ, naturalmente. Ainda assim, dentro 

dos atributos de uma universidade pública, de qualidade, compromissada com o 

desenvolvimento social e cultural das comunidades, podem-se depreender alguns parâmetros 

filosóficos para as propostas. 

 A Ação 1, do Circuito Centro Cultural UFSJ x Corredor Cultural Sudeste, traz em seu 

cerne a própria concepção de um Centro Cultural, abarcando a cultura em sua complexidade e 

buscando contribuir com várias das Metas do Plano Nacional de Cultura, pois tem em sua rotina 

a preocupação em responder “criativamente aos desafios da cultura de nosso tempo” (MINC, 

2012, p. 15). Neste momento as atividades do Centro têm sido direcionadas no sentido da meta 

28, para “aumento em 60% no número de pessoas que frequentam museu, centro cultural,...”, 

assim como a meta 29, para que “100% de bibliotecas públicas, museus, cinemas, teatros, 

arquivos públicos e centros culturais” atendam aos  “requisitos legais de acessibilidade e 

desenvolvendo ações de promoção da fruição cultural por parte das pessoas com deficiência” 

(2012, p. 83-4). E ainda que um órgão como o Centro Cultural tenha um aspecto estático, no 

sentido de ser um espaço físico bem definido, as ações que ele articula vão sendo ressignificadas 

cotidianamente, em busca de contribuir cada vez mais com o empoderamento social dos bens 

culturais, tangíveis e intangíveis. 

 As propostas vinculadas ao Centro Cultural UFSJ a partir da associação com o Corredor 

Cultural Sudeste, tentam resgatar um projeto que surgiu em 2010, quando estava sendo 



articulado um consórcio de universidades em Minas Gerais, que englobaria 13 instituições 

federais de ensino superior. De acordo com o planejamento, o Projeto Corredor Cultural seria 

um importante vetor para a consolidação dessa iniciativa e agora tem sido retomada por algumas 

dessas 13 universidades, sendo a UFSJ uma das protagonistas desse movimento. 

 A Ação 2, da Orquestra e Coral da UFSJ está em conformidade com o Plano Nacional 

de Cultura (MINC, 2008), ao buscar atender as dimensões simbólica, cidadã e econômica no 

trato com bens culturais. Vai ao encontro das políticas gerais desse Plano ao proteger e valorizar 

um patrimônio cultural, qualificar e ampliar seu acesso. Apresenta grande afinidade com a 

questão da diversidade cultural, uma vez que pretende tornar viável e visível atividade baseada 

em um rico manancial que não é mais encontrado em outras partes do Brasil, o que é, também 

sob o ponto de vista da proposta, “um imperativo ético, inseparável do direito da dignidade da 

pessoa humana” (UNESCO, 2001). 

 A Ação 3, do Centro de Referência da Cultura Popular Max Justo Guedes, parte da 

premissa de que um grupo social exige uma compreensão bem mais ampla de fatores que não se 

resumem a questões puramente da ordem econômica ou territorial. A questão social é 

atravessada pelo poder simbólico, que Bourdieu define como sendo o “poder invisível o qual só 

pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou 

mesmo que o exercem” (BOURDIEU, 2002, p. 7). Tal consideração evidencia a necessidade de 

se trabalhar a valorização da identidade do morador da região do Alto das Mercês a partir de 

elementos culturais ali presentes. Pensar o espaço desde e como discurso, permite-nos 

compreender os diferentes modos como citadinos se relacionam com o espaço, seja ele público 

ou não (HEIDEGGER, 2009). A partir dessa  perspectiva, a questão dos relatos orais (discursos 

nos quais as pessoas expressam a sua concepção de espaço – seja ele geográfico ou histórico) se 

revela de extrema importância para compreendermos como o habitante de São João del-Rei, 

notadamente do Bairro Alto das Mercês habita o espaço da cidade. A teoria do Lugar 

(NORBERGSCHULZ, 2010) contribui para a identificação e caracterização dos elementos 

estruturadores da comunidade do Alto das Mercês, além da avaliação de como se dá a 

apropriação do lugar por meio de símbolos e representações (BOURDIEU, 2002). 

 A Ação 4, do Parque Chacrinha, concebe que no atual contexto de fragmentação e 

precarização da vida urbana, a dimensão cultural, junto à ambiental, adquire relevância 

estratégica devido ao seu papel no cotidiano das relações sociais. Do ponto de vista espacial, 

segundo estudiosos do urbano, tais como Harvey, Mattos e Pereira, tal fragmentação deve-se à 

desigualdade social e espacial do viés imobiliário da financeirização econômica.  Esta  que  é  

uma  exacerbação  da forma espacial em que se dá o processo de acumulação de nossa 

sociedade (LEFEBVRE, 1999), para que seja superada, exige o fortalecimento dos usos não 

mercantilizados do urbano. Para tanto, a experiência social aponta para a importância da efetiva 

participação social, que tem como diretriz a proposta educativa de Paulo Freire, ampliada para a 

atuação de diversas áreas do conhecimento envolvidas nessa proposta. As discussões sobre 

consumismo e igualitarismo (SANTOS, 2009) apontam para uma intensa competição 

econômica em todos os âmbitos sociais, a qual se reflete, principalmente, entre os menos 

favorecidos, que habitam locais às margens (CARDOSO,  1970) de  qualquer planejamento. O 

fomento à participação popular nas decisões de planejamento e gestão urbana nos âmbitos 

governamentais, garantidos pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal n°10.257/2001), leis 

relacionadas à preservação do Patrimônio Cultural Imaterial (Decreto nº. 3.551/2000), do 

Patrimônio Cultural Material e Natural (Decreto-Lei nº. 25/1937) são fundamentais ferramentas 

de identificação e preservação dos bens e expressões culturais inerentes às comunidades, 

garantindo às gerações futuras o contato com o essencial para a construção e consolidação de 

qualquer comunidade: o pertencimento de sua história. 

 A Ação 5, do Programa de Incubadora de Projetos e Ações em Economia Criativa, pode 

ser ilustrada a partir do exemplo do software livre ou software de código aberto. Esse é um tipo 

de software no qual o código fonte é compartilhado, com transferência de tecnologia e 

capacidade para o usuário até aperfeiçoar o próprio programa (LESSIG, 2004). Na era 

informacional, quanto mais se compartilha o conhecimento, mais ele cresce. O 

compartilhamento do software, bem como da tecnologia e conhecimento dinamizam a vida em 



sociedade (SILVEIRA, 2004), viés que a Incubadora de Projetos procura enfatizar em suas 

ações em economia criativa, procurando pensar toda a rede da arte e da cultura. 

 Quanto à Ação 6, da Casa Aberta: Centro Internacional de Criação e Circulação Teatral, 

especificamente sobre os atravessamentos entre Música e Teatro, pode-se dizer que existe um 

campo de pesquisa que tem ganhado cada vez mais espaço nos cursos de formação de ator. É 

comum a expressão 'partitura do ator', ou ainda um diretor comentando com seus atores que a 

cena está sem ritmo. Partitura e ritmo são, por exemplo, termos que costumam vir do universo 

musical e é com eles que vários dos pensadores/diretores teatrais têm trabalhado para criar e 

transformar a cena. Outro indício de atravessamento é a, cada vez mais frequente, retomada da 

presença dos músicos dentro da cena teatral, como já foi possível perceber, por exemplo, em  

algumas propostas de Brecht e de Meierhold. Eles vão para o palco e a música deixa de ser um 

elemento de criação de um universo imaginário e se concretiza ali, bem em frente ao espectador. 

A  relação entre essas duas linguagens artísticas se dá historicamente das mais diversas formas. 

Desde o teatro grego, passando pela ópera, pela opereta, pelo music hall até o teatro de revista 

(tão importante para a cena teatral no Brasil), música e teatro sempre estiveram se influenciando 

na construção do espetáculo cênico. O que varia é a forma com que tais áreas se relacionam. 

Trataremos por teatro musical a construção teatral (e consequentemente o treinamento do ator 

para tal) em que a música desempenha funções estruturantes para a representação. 

 Na esfera da educação básica, a Ação 7, da Experimentoteca das Ciências e Matemática, 

está pautada em “uma concepção de ensino de Ciências como um processo de 'enculturação 

científica'”, para inserir os alunos em uma cultura científica (cf. SASSERON e CARVALHO, 

2011). Os próprios PCN (BRASIL,  2002) apresentam o ensino de ciências como forma de 

expressão cultural relevante para a formação do cidadão contemporâneo. Uma das maneiras de 

se obter um ensino mais relevante é por meio de atividades experimentais, que constituem uma 

estratégia de ensino bastante adaptável. Para Falcão (2012), as atividades práticas podem 

incorporar diferentes concepções didáticas: a ênfase no cotidiano, a familiaridade com o método 

científico, a ênfase na ilustração e aplicação das leis científicas, nos  experimentos históricos e 

decisivos, ênfase na interdisciplinaridade, entre outras. A experimentação como estratégia 

didática desperta um forte interesse entre alunos de todos os níveis de escolarização (BORGES, 

2002) e, normalmente, está associada a uma participação ativa e efetiva do aluno na construção 

do seu conhecimento, contribuindo para uma aprendizagem significativa. A aprendizagem é dita 

como sendo significativa quando uma informação ou conceito, ganha um significado para o 

indivíduo ao integrá-lo à sua estrutura cognitiva preexistente, de maneira substantiva e não 

arbitrária. Isto quer dizer que as ideias somam-se às já existentes na estrutura de conhecimentos 

do indivíduo, transformando e interagindo mutuamente (MOREIRA, 2006). Segundo alguns 

autores (MOREIRA, 2011; NOVAK e CAÑAS, 2007), para uma aprendizagem significativa a 

atividade e/ou material deve ser potencialmente significativo, contextualizado, conceitualmente 

claro e apresentado em uma linguagem familiar e acessível ao estudante. 

 No campo das tecnologias de informação, a Ação 8, de Um jogo sério para registro e 

difusão da cultura regional sobre receitas e práticas culinárias, parte da noção de que jogos são 

parte da cultura humana há milênios (BARANOWSKI, 2011). No contexto da sociedade 

moderna, tecnologias digitais  estão presentes no nosso cotidiano, constituindo-se em uma 

transformação cultural abrangente, sendo que jogos digitais contextualizados com o meio e com 

os conteúdos a serem explorados contribuem no processo de aprendizagem (BARANOWSKI, 

2011; CULLEN, 2005; KOSTER, 2004). Através de dispositivos móveis pode-se aprender 

qualquer coisa, a qualquer momento, em qualquer lugar. Considerando boas práticas conhecidas 

na educação sobre alimentação saudável (ARNAB, 2012; MCGONIGAL, 2011; BRASIL, 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008; CASTRO, 2007; SANTOS, 2005), cultura regional e 

tecnologias modernas, este projeto fundamenta-se em um tema de pesquisa recente em franco 

desenvolvimento que contribui de inúmeras maneiras (cf. KOSTER, 2004) na criação de novas 

tecnologias e soluções para a sociedade. 

 Ainda no eixo das tecnologias, mas avançando para o contexto do Centro Oeste de 

Minas, em Divinópolis, a Ação 9, do Programa CiberEducação, corrobora que o 

desenvolvimento das chamadas tecnologias digitais da informação e comunicação vêm 

influenciando e modificando a nossa capacidade de realizações, de ações e afazeres cotidianos 



diversos (LEMOS e LÈVY, 2010). A comunicação instantânea possibilitada pelos 

computadores, celulares e outros dispositivos digitais móveis, faz-nos atestar que vivemos em 

uma cultura digital (LEMOS, 2003; BUCKINGHAM, 2010), em uma época de grandes 

mudanças, com influência incisiva das tecnologias digitais. O processo de desenvolvimento e de 

expansão das TDIC é irreversível, a cada dia novos aplicativos, tecnologias e sistemas são 

produzidos e a informatização amplia a sua presença em todos os setores de nossas vidas. Os 

equipamentos e dispositivos digitais que apresentam diferenciais significativos nesse processo 

são os smartphones e os tablets, que além de intensificar o fenômeno da mobilidade, estão 

diretamente relacionados às transformações apontadas em teorias da cibercultura. “Os 

professores precisarão ser formados para ultrapassarem a utilização instrumental  do 

computador e da internet, dando o exemplo eloquente na sala de aula presencial e on-line do 

sentido mais amplo da inclusão digital ou da alfabetização digital” (SILVA, 2009, p. 84). Há 

que se compreender as vicissitudes das interseções entre as novas tecnologias e as anteriores 

para ajudar a pensar a educação contemporânea sem ufanismos ou atitudes de medo e angústia. 

Neste programa procura-se considerar os elementos circunstanciados das narrativas digitais em 

propostas de utilização das TDIC na educação, com as perspectivas delineadas a partir das 

transformações que estamos vivenciando, com base em estudos da cibercultura e da cultura 

digital, com os avanços marcantes e repletos de possibilidades da tecnologia móvel. 

 A Ação 10, do Projeto Arte na Praça, entende que um dos objetivos da universidade 

moderna, além da produção do conhecimento, é mediar as relações entre arte, cultura e 

sociedade. Educação de qualidade na universidade vai muito além da simples formação de 

recursos humanos para o trabalho, mas também significa democratizar o acesso ao 

conhecimento e, consequentemente, difundir o direito básico de cidadania. A universidade tem 

um grande compromisso de transformação da sociedade, com a construção e disseminação do 

saber e democratização de valores culturais pautados em princípios éticos. A universidade deve 

sempre assumir seu papel acadêmico e social, articulando atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, buscando parcerias com outras instituições públicas e privadas e organizações sociais, 

na perspectiva de colaborar para o desenvolvimento de uma sociedade democrática, justa e de 

direitos. Toda instituição de ensino superior deve ter uma política ampla de Extensão, fato 

fundamental para a formação integral do aluno, contribuindo assim para a construção de uma 

nova consciência social. 

 A Ação 11, do Projeto Tertúlia: ciência, arte e cultura, toma a teoria da complexidade e 

a metáfora da rede para estruturarem a lógica do projeto, por admitir que “os componentes que 

constituem um todo são inseparáveis e existe um tecido interdependente, interativo e 

interretroativo entre as partes e o todo, o todo e as partes” (MORIN, 2001, p.14). Tal argumento 

oferece uma  reflexão diferente sobre a pluralidade de ações e interpretações dos sujeitos. E a 

ideia de rede ajuda a compreender as diversas e múltiplas interrelações entre os sujeitos e os 

conhecimentos. Segundo Manhães, “a metáfora da rede implica pensar, desde um ponto de vista 

epistemológico, na possibilidade de interação das diversidades”, e que “a tessitura do 

conhecimento em rede reconhece que nenhuma análise pode espelhar a realidade, nem é produto 

de um sujeito radicalmente separado da natureza” (2001, p.71). A concepção de rede sustenta a 

definição de formação acadêmica defendida nesta proposta porque valoriza todos os sentidos 

como ferramentas necessárias para compreender o cotidiano; reconhece os limites dos 

conhecimentos formais existentes, aceitando estes como referências e não como modelos que 

aprisionam a complexidade do vivido; entende a  multiplicidade de fontes de pesquisa, 

legitimando e valorizando as produções, os usos, as negociações e apropriações dos sujeitos nos 

espaços tempos cotidianos; e identifica a importância de tentar outro modo de pensar que se 

preocupe em perguntar e não só em dar respostas, que questione suas próprias afirmações, e que 

reconheça o caráter transitório dos 'resultados' de pesquisas (OLIVEIRA; ALVES, 2001). 

 A Ação 12, do Inverno Cultural UFSJ tem como ponto de partida um reconhecido 

clichê, nos “Bailes da Vida”, de Milton Nascimento, uma referência não-acadêmica que pauta 

todo o investimento da universidade nesse evento, que já se transformou em patrimônio cultural 

das comunidades onde a UFSJ atua: “todo artista tem que ir aonde o povo está”. E de maneira 

análoga, toda universidade tem que estar aonde o povo está, assim como o povo tem que estar 

na universidade. O Inverno Cultural UFSJ é um festival de artes integradas e tem por objetivo 



oferecer uma imersão com a arte e a cultura fora dos grandes centros, de forma sustentável e 

ecologicamente engajada, com a formação e o aprimoramento artístico e cultural da comunidade 

e de visitantes, com ênfase nas classes menos assistidas. O evento está encrustado na vida 

institucional, merecendo toda uma estrutura administrativa e fazendo parte do organograma da 

UFSJ, sendo contemplado no Plano de Desenvolvimento Institucional. Através de atividades 

diversas, como cursos, ações de capacitação e treinamento de pessoal, apresentações culturais e 

artísticas, seminários, debates e palestras, o Festival oferece iniciação, atualização e 

especialização em diversos segmentos das Artes Cênicas, Música, Arte-Educação, Artes 

Plásticas, Artes Visuais, Literatura e Artes Especiais. 

 As As Ações 13 e 14 não serão objeto de argumentação teórica e metodológica, pela sua 

natureza diversificada e por não representarem a ênfase do Plano de Cultura Institucional neste 

momento de submissão ao Edital Mais Cultura nas Universidades. 

2.6 Objetivos do Plano de Cultura: 

 Os Objetivos do Plano de Cultura Institucional, assim como suas metas, estão 

organizados na mesma ordem de apresentação das Ações. Eles configuram, em seu somatório, 

as aspirações culturais da instituição. 

Objetivos Gerais: 

Ação 1: Circuito Centro Cultural UFSJ x Corredor Cultural Sudeste 
• Aprimorar e ampliar o número de atividades artísticas e culturais já disponíveis na cidade; 
• Aumentar a participação de professores e alunos da UFSJ em atividades artísticas e culturais no Centro Cultural da UFSJ; 

• Promover maior divulgação e campanhas de participação junto ao público para os eventos realizados no Centro Cultural 

da UFSJ; 
• Promover maior inclusão de pessoas com necessidades especiais e de idosos; 

• Corredor Cultural Sudeste - ampliar a oferta de programação cultural das universidades, o fomento e intercâmbio 

artístico de produtos culturais de estudantes e grupos universitários, a promoção de ações de mediação cultural entre universidade e 
sociedade, o acesso à arte e à cultura a todos por meio da diversificação e difusão de atividades nas instituições públicas de ensino 

superior na região sudeste. 

Ação 2: Orquestra e Coral da UFSJ 
• Consolidar a Orquestra e o Coral da UFSJ como grupos estáveis; 

• Contribuir com o processo de inserção do grande público ao universo da música sacra e de concerto de São João del-Rei 
e região, através da apropriação de conhecimentos relativos à sua história social, obras musicais, compositores, músicos intérpretes e 

agentes produtores. 

Ação 3: Centro de Referência da Cultura Popular Max Justo Guedes 
• Dar continuidade à implantação do Centro de Referência da Cultura Popular Max Justo Guedes, que deverá concentrar 

diferentes pontos de memória e iniciar o processo de implantação da Escola de Artes e Ofícios, que irá compor com o CRCPMJG 
um lugar de difusão e vigências de memórias; 

• Pesquisar, preservar e divulgar as manifestações de cultura popular presentes em São João del-Rei  e região, visando à 

utilização da cultura como instrumento de inclusão social e promoção da cidadania; 
• Capacitar jovens e adolescentes para o trabalho visando à geração de renda, através do ensino de técnicas construtivas 

tradicionais, mantendo sempre como norte a cultura como meio de inclusão social e instrumento de transformação social. 

Ação 4: Parque Chacrinha 
• Potencializar as ações do Parque Chacrinha, que vê nos aspectos culturais o caminho para fortalecer laços e o uso de 

espaços comunitários, fundamentais ao enfrentamento dos problemas sociais e ambientais da cidade. 

Ação 5:  Programa de Incubadora de Projetos e Ações em Economia Criativa 
• Apoiar o profissional criativo na criação, produção, divulgação e distribuição de bens e serviços através da rede, 

plataforma e metodologia de incubação, gestão e produção cultural; 
• Estimular o desenvolvimento de tecnologias, redes e softwares livres para a co-criação, produção, divulgação e 

distribuição de produtos e serviços criativos, artísticos e culturais; 

• Fortalecer as atividades culturais, artísticas e econômicas, ampliando as práticas locais de Economia Criativa e Solidária, 
e apoiando projetos que estimulem a cultura, a educação, o turismo e a tecnologia livres; 

• Fomentar ações de educação ambiental, contribuindo para a sustentabilidade do patrimônio natural e envolvendo todos os 

setores da economia criativa. 

Ação 6: Casa Aberta: Centro Internacional de Criação e Circulação Teatral 
• Promover a troca e produção de conhecimento entre profissionais da arte do cenário nacional e internacional e alunos dos 
cursos de artes da UFSJ; 

• Incentivar a criação artística produzida por equipes interdisciplinares; 

• Incentivar a criação artística produzida conjuntamente por professores, alunos e comunidade externa; 
• Criar um canal de conexão com os Cursos de Artes das IFES, prioritariamente com as instituições de Minas Gerais. 

Ação 7: Experimentoteca das Ciências e Matemática 
• Contribuir para a democratização do acesso de professores e alunos, sobretudo da rede pública, ao conhecimento 

científico e tecnológico e a equipamentos, bens e produções culturais, tendo em vista a formação de uma cultura científica efetiva; 

• Fortalecer o ensino básico por meio de práticas pedagógicas inovadoras e novas formas de  desenvolvimento dos 
conteúdos curriculares, diversificando-se as situações de aprendizagens através da realização de atividades experimentais. 

Ação 8: Um jogo sério para registro e difusão da cultura regional sobre receitas e práticas 

culinárias 



• Desenvolver de um jogo sério com o objetivo de difundir e ensinar seus usuários sobre receitas e práticas culinárias da 

região de São João del-Rei. 

Ação 9: Programa CiberEducação 
• Promover e fomentar oportunidade de estudos e debates acerca dos aspectos e conceitos relacionadas à cultura digital, o 

compartilhamento de experiências sobre as possibilidades de apropriação e utilização das tecnologias digitais de informação e 
comunicação na educação, assim como o desenvolvimento de recursos e artefatos digitais voltados para práticas pedagógicas; 

• Desenvolver estratégias que possam contribuir para ampliar a concepção e o entendimento dos professores  do ensino 

básico das escolas públicas de Divinópolis, MG, sobre o contexto da cultura digital, tendo como perspectiva o uso das TDIC em 
práticas pedagógicas; 

• Desenvolver, aplicar e avaliar as possibilidades de utilização de ebooks interativos e multimídia em  propostas de ensino 

e aprendizagem. 

Ações 10 e 11: Projeto Arte na Praça e Projeto Tertúlia: ciência, arte e cultura 
• Promover atividades artísticas e culturais na perspectiva de se ampliar o diálogo entre Universidade e Sociedade no 
município de Divinópolis, MG; 

• Promover o envolvimento e a interação entre os membros da comunidade acadêmica do CCO-UFSJ e também com a 

população do município de Divinópolis, MG, visando contribuir com o processo de construção do conhecimento dos envolvidos de 
forma crítica, criativa e reflexiva por meio de atividades científicas, artísticas e culturais. 

Ações 12, 13 e 14: Inverno Cultural, Projetos e programas culturais consolidados na UFSJ, e 

Eventos institucionais, eventos esporádicos e eventos parceiros 
• Oferecer oportunidades de envolvimento com a arte e a cultura fora dos grandes centros, em diferentes níveis, de forma 

sustentável e ecologicamente engajada, com a formação e o aprimoramento artístico e cultural das comunidades, com ênfase nas 
classes menos assistidas, através de atividades diversas, como cursos, ações de capacitação e treinamento de pessoal, apresentações 

culturais e artísticas, seminários, debates, palestras, oficinas e pesquisa. 

Objetivos Específicos: 

Ação 1: Circuito Centro Cultural UFSJ x Corredor Cultural Sudeste 
• Concurso de Poesias – ampliar os meios de divulgação do concurso para maior participação de escritores de todo o país; 

• Concurso de Presépios – fomentar a atividade produtiva de artistas e artesãos das cidades e regiões onde a UFSJ possui 

campi avançados, além daqueles que residem em São João del-Rei e entorno; 
• Editais de Propostas Artísticas e Culturais – promover novos mecanismos de estímulo e incentivo aos proponentes de 

atividades artísticas e culturais para o CCUFSJ, assim como outros para circulação do Corredor Cultural Sudeste, a exemplo da 

criação de um novo espaço para pequenas exposições, como a Galeria ESCADA; 
• Programa Música XXI: Série de Concertos – dar prosseguimento com melhores recursos técnicos e maior divulgação aos 

concertos idealizados e dirigidos pelo Departamento de Música em parceria com o CCUFSJ; 

• Corredor Cultural Sudeste - Partilhar e circular materiais de infraestrutura para produção cultural, tais como linóleos, 
iluminação, sonorização, etc.; incrementar da programação de atividades culturais e artísticas, promovendo novas formas de 

convívio e sociabilidade nos campi universitários e entre os campi e a sociedade; mapear e diagnosticar as demandas e ofertas 

culturais dentro de cada universidade; valorizar a cultura popular, os processos de inclusão e de socialização do tema cultura nas 

universidades, procurando realçar o trabalho dos alunos, docentes, servidores técnicos e demais redes envolvidas; incentivar a 

formação artística e cultural de jovens universitários e do público em geral por meio de oficinas, vivências e intercâmbio de artistas 

e comunidade local; atuar como instrumento de construção da identidade cultural universitária, fortalecendo produtos já 
desenvolvidos e encontrando novas possibilidades de atuação; promover e estimular o financiamento externo público e ações 

empresariais de apoio à cultura por meio de editais, fundos de apoio e divulgação das Leis Federais e Estaduais de Incentivo à 

Cultura. 

Ação 2: Orquestra e Coral da UFSJ 
• Fortalecer a prática musical tradicional da região, expandir seu público e contribuir para sua continuidade, em conjunto 
com outras ações do DMUSI (orquestra, banda e ensino); 

• Dar a conhecer a público amplo o repertório da região e tornar público o resultado das pesquisas musicológicas do 

DMUSI; 
• Valorizar e agregar capital simbólico aos praticantes desse repertório dentro e fora da UFSJ, colaborando para que a 

música tradicional brasileira se torne conteúdo central na formação dos graduandos em música, principalmente os da UFSJ; 

• Estabelecer vínculos mais estreitos entre a Universidade e os grupos tradicionais detentores das partituras originais 
correspondentes a esse repertório, conectando os saberes tradicionais com as atividades acadêmicas; 

• Realizar oficinas de catalogação e edição musical. 

Ação 3: Centro de Referência da Cultura Popular Max Justo Guedes 
• Consolidar a implantação do Centro de Referência da Cultura Popular e do Museu do Barro, visando à utilização da 

cultura como instrumento de inclusão social e promoção da cidadania; 

• Implantar a Escola de Artes e Ofícios, que tem por objetivo fomentar saberes e fazeres tradicionais, inclusive técnicas 

construtivas, capacitando jovens e adolescentes para o trabalho, visando à geração de renda; 

• Promover a reflexão crítica e ações de reconhecimento, valorização e preservação do Patrimônio Cultural material e 
imaterial, notadamente aquele ligado à cultura Africana no contexto histórico de São João del-Rei; 

• Produzir materiais visando à promoção do turismo histórico na região (por exemplo, mapas descrevendo a trilha da 

“Serra do Lenheiro”, usada no tempo da mineração e pelos escravos da época colonial). 

Ação 4: Parque Chacrinha 
• Desenvolver atividades que façam uso do centro comunitário e que se estendam a um cronograma de outras atividades de 
outros grupos da cidade; 

• Promover intervenções físicas pontuais nas comunidades por meio de mutirões comunitários; 

• Fortalecer a rede de comunicação local e a relação entre a comunidade e a UFSJ. 

Ação 5:  Programa de Incubadora de Projetos e Ações em Economia Criativa 
• Oferecer consultoria, assessoria e mentorização; 
• Prestar apoio técnico e gerencial nos aspectos jurídicos, administrativos, de marketing, captação de recursos, tecnologia e 

comunicação, aos empreendedores criativos, fornecendo ferramentas que os auxiliem na gestão de seu empreendimento cultural; 



• Desenvolver rede a partir do Noosfero, na plataforma Blogoosfero, e a página da incubadora que visa ser um portal de 

conexão entre o artista e o cidadão, ou turista de São João del-Rei e região, servindo como calendário e guia cultural da cidade; 

• Disponilizar conteúdo colaborativo e interativo, artigos de estudantes, professores, artistas e pesquisadores, notícias e 
informações úteis sobre o universo da cultura (oportunidades de capacitação, acesso a financiamentos, intercâmbio e colaboração 

com outros projetos); 

• Desenvolver um aplicativo para auxiliar o profissional criativo na gestão, produção, divulgação e distribuição de bens e 
serviços culturais, facilitando o mapeamento colaborativo do arranjo produtivo local; 

• Realizar pesquisas de campo sobre a oferta e demanda de bens e serviços criativos e mapear colaborativamente (via app) 

o arranjo produtivo da cultura local (agentes, equipamentos, eventos) fornecendo um diagnóstico para curadoria digital dos acervos 
de partituras das bandas e orquestras da cidade e região; 

• Disponibilizar espaço físico com infraestrutura compartilhada para co-working (escritório com internet, computadores, 

telefone, copiadora) e virtual (rede/app) de colaboração e produção cultural. 

Ação 6: Casa Aberta: Centro Internacional de Criação e Circulação Teatral 
• Discutir as diferentes formas de produção e concepção de Teatro Musical; 
• Promover processos de criação artística entre os alunos e professores dos cursos de Teatro e Música da UFSJ; 

• Promover a construção de show e espetáculo em parceria com professores do Curso de Teatro da UFMG. 

Ação 7: Experimentoteca das Ciências e Matemática 
• Fornecer subsídios, conhecimentos e ferramentas didáticas ao professor da educação básica e aos estudantes de 

licenciatura quanto à introdução de novas técnicas de ensino e de atividades práticas em suas aulas, com a intenção de facilitar o 
ensino e a aprendizagem; 

• Possibilitar aos estudantes das licenciaturas uma formação ampla no campo da instrumentação e das atividades 

experimentais direcionadas ao ensino médio; 

• Capacitar, através de cursos específicos, os professores das escolas que utilizarão o material da Experimentoteca; 
• Promover uma maior interação entre estudantes das licenciaturas, professores da educação básica e pesquisadores na área 

de ensino; 
• Desenvolver pesquisas para avaliar a efetividade das metodologias e as aprendizagens decorrentes da utilização dos 

materiais da Experimentoteca; 
• Incentivar o interesse dos estudantes pela ciência e pela atividade científica, por meio da experimentação, eventos de 

divulgação e demonstrações interativas; 

• Aumentar o interesse dos estudantes pela carreira docente, fazendo crescer a procura por cursos de licenciatura. 

Ação 8: Um jogo sério para registro e difusão da cultura regional sobre receitas e práticas 

culinárias 
• Pesquisar e documentar receitas e práticas culinárias da região; 

• Disponibilizar o acesso e ensino do catálogo de receitas por meio da concepção de um enredo baseado em folclores 

regionais, de forma lúdica; 
• Codificar o jogo sério como aplicativos para dispositivos móveis e para web; 

• Avaliar e aprimorar detalhes do desenvolvimento. 

Ação 9: Programa CiberEducação 
• Ampliar as possibilidades de conhecimento de alunos e professores acerca dos aspectos relacionados à cibercultura e à 

cultura digital; 
• Conhecer os pressupostos das novas formas de comunicação e socialização a partir do uso das tecnologias digitais de 

informação e comunicação na educação; 

• Desenvolver a compreensão crítica das possibilidades nos processos de apropriação e utilização das  tecnologias digitais 
de informação e comunicação em práticas de ensino e aprendizagem; 

• Desenvolver, aplicar e avaliar possibilidades de utilização de ebooks interativos e multimídia em propostas de ensino e 

aprendizagem em cursos superiores presenciais e a distância; 
• Criar espaços de diálogo, debate e divulgação sobre a utilização de artefatos e recursos digitais em processos de ensino e 

aprendizagem na educação básica e na educação superior; 

• Adquirir novos equipamentos e atualizar o laboratório de informática da UFSJ/CCO – que será amplamente utilizado nos 
processos de desenvolvimento do Programa. 

Ações 10 e 11: Projetos Arte na Praça e Tertúlia: ciência, arte e cultura 
• Organizar e promover, com periodicidade mensal, apresentações artísticas e culturais em praças públicas no município de 

Divinópolis; 

• Organizar e promover atividades culturais que possam contribuir com o desenvolvimento dos participantes e uma maior 
interação entre os membros da comunidade acadêmica do CCO-UFSJ, assim como a população do município; 

• Criar espaço para o diálogo entre Universidade e Sociedade sobre temas básicos e fundamentais de cidadania e com com 

temáticas científicas, artísticas e culturais; 
• Apoiar o movimento de Arte Urbana, com divulgação das atividades desenvolvidas pelo setor. 

Ações 12, 13 e 14: Inverno Cultural, Projetos e programas culturais consolidados na UFSJ, e 

Eventos institucionais, eventos esporádicos e eventos parceiros 
• Atualizar e aperfeiçoar conceitos, técnicas, métodos, linguagens e informações a partir de oficinas, seminários, 
espetáculos e mostras dentro das áreas de concentração de artes cênicas, arte educação, artes plásticas, artes visuais, especiais, 

literatura e música; 

• Sensibilizar novos públicos para a produção e o consumo de bens artísticos e culturais, oferecendo um espaço de 
aprendizagem, aperfeiçoamento e discussão de temáticas emergentes e oferecer mecanismos que propiciem o aperfeiçoamento 

técnico, profissional e educacional das comunidades dos campi da UFSJ, especialmente dos grupos menos favorecidos, de modo a 

promover desenvolvimento social através de ações culturais sustentáveis; 
• Consolidar as cidades e regiões onde ocorrem ações do Inverno Cultural como pólos de produção, formação e divulgação 

de arte e cultura, através da intensificação de oportunidades de educação e formação dos profissionais da arte e cultura 

• Desenvolver parcerias entre os cursos de graduação da UFSJ e os diversos grupos e artistas envolvidos com as atividades 
do Inverno Cultural, em toda a cadeia de ações, desde a concepção até a realização e pós-produção, com vistas à qualidade e 

responsabilidade socioambiental, tanto da equipe quanto dos fornecedores e prestadores de serviços. 



2.7 Metas do Plano de Cultura: 

Meta Geral do Plano de Cultura Institucional: 

• 1ª Fase da Implementação do Plano de Cultura Institucional concluída, tendo o 

documento  conhecido pela comunidade acadêmica, pelos parceiros e pelas 

comunidades onde a UFSJ atua – esta meta tenta abranger toda a complexidade de ações 

que este Plano propõe e indicar prioridades no desenvolvimento de ações futuras. 

- Situação atual: o PCI é desconhecido pela comunidade acadêmica com essa 

configuração, pois nunca houve tal instrumento e essa formulação foi desencadeada 

muito recentemente, a partir do Edital, apesar de boa parte de seu conteúdo ser 

conhecido vastamente através da prática cotidiana da instituição. 

Metas: 

Ação 1: Circuito Centro Cultural UFSJ x Corredor Cultural Sudeste 

• Centro Cultural UFSJ reconhecido como referência para artes e cultura da região das 

Vertentes, com aumento de visitas e oferta de mais cursos e encontros de formação em gestão 

cultural; 

• Espaços de exposições e atividades culturais criados e equipados no Campus Alto 

Paraopeba, Campus Sete Lagoas e Campus Centro Oeste; 

• Ações do Corredor Cultural Sudeste consolidadas e reconhecidas nas 4 regiões onde a 

UFSJ está presente; 

• Concretizada a participação de milhares de jovens universitários e comunidade em geral 

em conteúdos artísticos e culturais por meio da oferta de atividades nos campi universitários e 

possíveis espaços em vulnerabilidade social, a partir do Corredor Cultural Sudeste; 

• Acesso garantido a diversas formas de arte para a população da cidade, com realização 

de 20 eventos culturais, com formato a ser definido em edital, oferecidos entre junho de 2015 e 

junho de 2016 para públicos de diferentes classes e gostos, dentro do Circuito Centro Cultura 

UFSJ e Corredor Cultural Sudeste; 

• Ampliadas oportunidades para o fazer e a criação artística e cultural de grupos 

universitários, com garantia de espaços de trocas entre comunidade, artistas, grupos de pesquisa 

e projetos de extensão universitária. 

Ação 2: Orquestra e Coral da UFSJ 

• Cursos de extensão oferecidos, um mínimo de 8 concertos da Orquestra e do Coral da 

UFSJ realizados, participação em eventos diversos garantida;  

• Participação em eventos científicos e tradicionais de São João del-Rei em conjunto com 

grupos locais assegurada, na vigência do Plano de Cultura; 

• Garantida a participação da UFSJ em eventos regionais, nacionais e internacionais para 

a divulgação da música histórica brasileira, na vigência do Plano de Cultura; 

• Realizados dois workshops anuais tratando da música histórica brasileira, com recitais e 

cursos de aperfeiçoamento para artistas ligados a essas manifestações culturais, dentre outros, na 

vigência do Plano de Cultura; 

• Treinamento prático nos ofícios de catalogação e edição musical realizado, 

fundamentado em metodologias da moderna musicologia brasileira e internacional. 

Ação 3: Centro de Referência da Cultura Popular Max Justo Guedes 

• Centro de Referência da Cultura Popular e Museu do Barro, consolidados e em pleno 

funcionamento; 

• Escola de Artes e Ofícios implantada, com processo de capacitação de jovens e 

adolescentes desencadeado; 

• Um mapa e uma cartilha produzidos, visando à promoção do turismo histórico no bairro 

Alto das Mercês; 

Ação 4: Parque Chacrinha 

• Concretizadas atividades de reciclagem de resíduos, plantio de mudas nativas e criação 

de hortas urbanas; aulas de reforço escolar e curso pré-vestibular oferecidas no Centro 

Comunitário; ações de cursos da UFSJ desenvolvidas para que ocorram nestas comunidades; 

eventos e sessões de cinema como espaços de debate e lazer realizados em espaços públicos dos 

bairros; manifestações culturais de cada bairro articuladas; 



• Oficinas de desenho urbano participativo realizadas; Seminários e Oficinas com 

profissionais em técnicas alternativas oferecidos; mutirões de construção e intervenção física 

organizados; saberes locais sobre técnicas tradicionais de construção mapeados; e oficinas de 

capacitação para a comunidade realizadas; 

• Veículos de comunicação alternativa criados, como uma rádio comunitária em formato 

web; produção gráfica relacionada à história local, infantil e folclórica confeccionada; 

colaboração dada para a formação de grupos de economia criativa; feiras periódicas de encontro 

das diversas atividades realizada; contribuição oferecida a outras atividades propostas pelos 

parceiros envolvidos, tais como horta comunitária, cursos de gastronomia alternativa, luteria de 

instrumentos musicais e curso de educação musical, atividades esportivas, entre outros. 

Ação 5:  Programa de Incubadora de Projetos e Ações em Economia Criativa 

• Programa reconhecido como referência em incubação de empreendimentos e gestão de 

projetos, pesquisas e ações no campo da Economia Criativa, fomentando a criação de 

mecanismos inovadores e ampliação das formas tradicionais de financiamento à cultura local 

(Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Fundo Municipal de Cultura, Plano Municipal de 

Economia Criativa, crowdfunding, entre outros...); 

Ação 6: Casa Aberta: Centro Internacional de Criação e Circulação Teatral 

• Leituras e debates realizados, sobre diferentes formas de produção e concepção de 

Teatro Musical; 

• Residências artísticas realizadas, assim como processos de criação artística entre alunos 

e professores dos cursos de Teatro e Música da UFSJ; 

• Show e espetáculo realizado em parceria com professores do Curso de Teatro da 

UFMG; 

Ação 7: Experimentoteca das Ciências e Matemática 

• Visita realizada a todas as escolas públicas de São João del-Rei que possuam Ensino 

Fundamental II e Médio, com o programa Experimentoteca e seus kits apresentados para 

diretores e professores de Ciências Naturais e Matemática. Ao final do primeiro ano de 

funcionamento pleno da Experimentoteca, espera-se ter atendido a sete escolas da região e 

terem sido feitas pelo menos 30 retiradas de kits, envolvendo um total de cerca de 900 alunos; 

• Discussões específicas sobre o papel da Experimentoteca no ensino de Ciências 

realizadas, com a incorporação e realização de atividades com seus kits nas aulas de Didática, 

Prática de Ensino, Instrumentação e Estágio Supervisionado; 

• Um projeto de pesquisa formulado para analisar a influência das atividades realizadas 

com os materiais da Experimentoteca no Ensino de Ciências e Matemática; 

• Número aumentado de matrículas nos cursos de Licenciatura de Física, Química, 

Biologia e Matemática da UFSJ. 

Ação 8: Um jogo sério para registro e difusão da cultura regional sobre receitas e práticas 

culinárias 

• Um catálogo de receitas saudáveis de comidas tradicionais mineiras construído; 

• Um jogo sério especificado, um aplicativo móvel e uma aplicação na web 

implementados e avaliação do jogo realizada com usuários para conclusão do desenvolvimento; 

Ação 9: Programa CiberEducação 

• Alunos e professores da UFSJ, Campus Centro Oeste, alunos e professores do 

CEFET/MG – Unidade Divinópolis, e professores das escolas públicas de Divinópolis 

envolvidos com o programa; 

• Seis cursos sobre cultura digital e apropriação e uso das TDIC em práticas pedagógicas 

realizados; 

• Ebooks interativos e multimídia desenvolvidos para serem utilizados por alunos e 

professores das IES envolvidas como recurso/artefato didático digital;  

• Dois eventos sobre Cultura Digital e TDIC na Educação realizados. 

Ações 10 e 11: Projetos Arte na Praça e Tertúlia: ciência, arte e cultura 

• Alunos dos cursos de graduação e pós-graduação, técnicos e professores da UFSJ, 

Campus Centro Oeste,  artistas e a comunidade em geral, especialmente estudantes de outras 

IES da cidade envolvidos;  



• Seis oficinas/apresentações de Literatura Dialógica, 6 oficinas/apresentações de Cine 

Saúde e 7 oficinas com apresentações de música e prosa realizadas, todas com temáticas 

artísticas científicas e culturais variadas. 

As Ações 12, 13 e 14, como concentram um conjunto muito extenso e diversificado de objetivos 

e metas específicas, não serão detalhadas neste momento do Plano de Cultura Institucional da 

UFSJ, sob pena de o documento ficar muito denso, demasiadamente detalhado e criterioso 

acerca de cada elemento, correndo o risco de nunca ser colocado a público.  

 O Edital Mais Cultura nas Universidades foi o catalisador de um processo que não 

estava sistematizado na UFSJ, mas que agora tem início, a partir de um registro mais acurado de 

sua história, de uma análise criteriosa de seu presente e de um olhar responsável para o seu 

futuro.  Dessa forma, entendeu-se que o ideal seria 'dar o pontapé inicial' atendendo ao Edital, 

ao mesmo tempo que se estabelece, institucionalmente, a necessidade de priorizar esse tema na 

pauta da UFSJ e desencadear um processo de escuta e formulação mais abrangente, que reflita 

melhor o que a instituição realiza e que oriente os próximos passos. 

2.8 Metodologia: 

Metodologia: 

 Antes de especificar a metodologia adotada para as Ações descritas anteriormente, é 

importante descrever o processo de formulação deste Plano de Cultura Institucional. A partir do 

Edital Mais Cultura nas Universidades, foram realizados 2 encontros com a comunidade 

acadêmica da UFSJ, para incentivar e qualificar o debate, a prospecção de parcerias, e a 

participação efetiva no edital. Concomitantemente, foi criado um grupo de discussão online, que 

debateu uma série de ideias e possíveis configurações para o Plano, até porque o semestre letivo 

estava próximo e não haveria condições de se manterem encontros presenciais. Fundamentada 

por esse grupo, foi lançada uma chamada interna para a submissão de propostas, as quais 

deveriam se dividir entre ações, projetos ou programas. O prazo de inscrição de propostas foi 

postergado por dois momentos, seguindo os dois adiamentos do próprio Edital Mais Cultura nas 

Universidades. 

 A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, órgão responsável por articular a 

construção do Plano de Cultura Institucional, criou uma pequena equipe de servidores de 

diferentes Setores, somada à participação de um docente e uma discente. Foi criada uma página 

da internet (http://www.ufsj.edu.br/proex/mais_cultura.php), dentro do sítio da PROEX, para 

reunir todos os documentos e informações pertinentes ao Edital, orientando a comunidade 

acadêmica e fazendo o acompanhamento do processo. No entanto, a adesão mais propositiva, 

traduzida em projeto de fato, num primeiro momento, foi muito pequena, muito em razão do 

período de interstício do calendário acadêmico. E essa pequena adesão fez tardar 

significativamente o início mais objetivo das formulações. Mas tal realidade não foi obstáculo 

para que fosse dado prosseguimento à chamada. 

 Como o grupo já havia estabelecido um diálogo prévio, mesmo durante o recesso 

escolar, a chamada interna não gerou conflitos de interesses e nem sobreposições de áreas, o que 

facilitou muito o trabalho da pequena comissão que foi designada para fazer a seleção e articular 

as propostas dentro desse texto maior, o Plano de Cultura Institucional. Tal Plano, entendeu esse 

fórum, deveria contemplar, além das propostas concorrentes a recursos pelo Edital, todas as 

ações implicadas na política cultural da UFSJ já consolidadas e com fontes de financiamento, 

associadas a outras ainda em fase embrionária, respondendo às metas e compromissos da 

instituição para um futuro próximo. 

 Dada a natureza complexa das ações e da abrangência desse Plano de Cultura 

Institucional, a metodologia foi desdobrada em diversas frentes, de acordo com as 

especificidades das Ações envolvidas nesta proposta. Ou seja, há diferentes projetos e 

programas oriundos de diferentes áreas de conhecimento e diferentes engajamentos teóricos e 

metodológicos, refletindo em diferentes estruturações metodológicas e até mesmo opções 

lexicais e sintáticas. Assim sendo, os procedimentos metodológicos irão ser detalhados em 

relação a cada Ação, cada qual relacionada a um ou mais objetivos daquela Ação, facilitando 

sua interpretação e validação dentro de sua área acadêmica de referência. 

Ação 1: Circuito Centro Cultural UFSJ x Corredor Cultural Sudeste 

http://www.ufsj.edu.br/proex/mais_cultura.php


 Vinculada prioritariamente ao eixo 5), de Produção e Difusão das Artes e Linguagens, 

tangenciando diferentes linhas temáticas dentro desse eixo, o Centro Cultural UFSJ agrega 

diversas atividades artísticas, culturais e educacionais de São João del-Rei e região. Dentre as 

atividades realizadas pelo Centro Cultural, merecem destaque os concursos de presépios e 

poesias; o edital de ocupação de duas galerias (Principal e Escada), cada qual com cerca de oito 

exposições ao ano; visitas guiadas às galerias e ao Memorial Koellreutter; projeto Segunda no 

Solar, com sessões de filmes e debates; projeto Terça no Solar, com recitais de música erudita e 

popular na Galeria Principal; lançamentos de livros e saraus; empréstimo da Sala de Multimídia 

para grupos culturais, artísticos, associações comunitárias, movimentos sociais e órgãos 

públicos, para a realização de reuniões, mini-cursos e oficinas de utilidade pública.  

 Outra atribuição do Centro Cultural UFSJ, que é vinculado ao Setor de Projetos 

Artísticos e Culturais, é apoiar na estruturação dos espaços de exposição e orientar as atividades 

artísticas nos três campi da UFSJ fora de São João del-Rei, o Campus Centro Oeste 

(Divinópolis), o Campus Alto Paraopeba (Ouro Branco) e o Campus Sete Lagoas (Sete Lagoas). 

A ideia é conduzir essas ações a ponto de tornar as quatro cidades territórios criativos, 

reconhecidos como tal. Para isso, o Centro Cultural UFSJ irá encampar e desenvolver no biênio 

2015 e 2016 será o Corredor Cultural Sudeste, que vai promover nesses territórios a circulação 

de atividades culturais e artísticas desenvolvidas por instituições públicas de ensino superior da 

região sudeste, filiadas a esse projeto e organizadas dentro da Coordenação de Cultura do 

FORPROEX-Sudeste. 

 Dentro da lógica da linha temática d), para corredores artísticos, na qual o Corredor 

Cultural Sudeste se insere perfeitamente, o Circuito a ser estabelecido com o Centro Cultural 

UFSJ pretende gerar uma dinâmica que atenda as regiões das quatro cidades onde a UFSJ está 

presente. Será aberto um edital de participação para selecionar quatro atividades por semestre, 

duas para espetáculos de música ou teatro, duas para mostras de artes visuais, sendo que metade 

será para propostas internas da UFSJ, e metade para propostas externas, que sejam vinculadas 

ao Corredor Cultural Sudeste. A metade das atividades selecionadas da comunidade interna da 

UFSJ deverá estar articulada com a comunidade externa, através de projetos extensionistas já 

existentes em arte e cultura. Tais atividades circularão entre as quatro cidades onde a UFSJ atua, 

possibilitando uma coesão e uma integração maior entre esses espaços, com uma logística de 

produção mais sustentável e equilibrada. O calendário dessas atividades será estabelecido em 

consonância com a programação do Centro Cultural UFSJ, ente que irá coordenar o Circuito 

Centro Cultural UFSJ x Corredor Cultural Sudeste, pois tem a capacidade técnica e material 

para tal. Além do edital, diversas outras atividades que não demandarem recursos, 

principalmente de intercâmbio audiovisual, serão incentivadas pelo Circuito. Em termos de 

etapas de execução do Corredor Cultural Sudeste no circuito do Centro Cultural UFSJ, tem-se: 

• Concepção e Pré-produção – Formação das equipes de trabalho, discussões sobre 

infraestrurua e preparação de editais e de processos formais de licitações, concomitante com a 

coleta de informações para contribuir com o Mapeamento Cultural que está sendo encaminhado 

pelo Corredor Cultural Sudeste; 

• Produção e Circulação – Divulgação dos resultados do edital de seleção e delineamento 

dos roteiros e atividades. Cada instituição participante do Corredor Cultural contará com 

produtores culturais locais nos eventos a serem realizados, passivo que a UFSJ já dispõe por sua 

prática com o Inverno Cultural; 

• Pós-Produção – Avaliação geral dos trabalhos realizados, com reuniões avaliativas por 

equipe de trabalho, seguido de prestação de contas. Os resultados serão apresentados para a 

UFSJ e para o coletivo do FORPROEX Sudeste e Nacional. 

Ação 2: Orquestra e Coral da UFSJ 

 Para a consecução dessa Ação, serão oferecidas 40 bolsas, 20 para a Orquestra e 20 para 

o Coral, de 20 horas semanais a alunos da UFSJ, com o cumprimento de dois ensaios semanais, 

num total de 4h/a. Serão também realizados ensaios extras e ensaios gerais, segundo a demanda. 

Contará também na carga horária dos bolsistas as apresentações e concertos, mais o estudo de 

repertório e preparação vocal. Será oferecido curso de extensão de 160h/a, com oferta de ajuda 

de custo para alunos selecionados. Este curso terá como temática a “Performance da Música 

Histórica Brasileira” e permitirá um maior intercâmbio com a comunidade. Será oferecida a 



matéria “Práticas Avançadas em Canto Coral e Repertório Coral Brasileiro” na graduação, de 

maneira a integrar essa atividade às atividades de ensino, e para a atração de cantores visando 

complementar o efetivo vocal. Está previsto um mínimo de 4 concertos por semestre, bem como 

repertório variado a capela ou com acompanhamento pianístico (para o Coral), ou com outros 

grupos do DMUSI. Cada repertório preparado pode ser apresentado para públicos diversos, em 

ocasiões variadas, como as feiras culturais, solenidades, Inverno Cultural e outras atividades 

patrocinadas pelo Mais Cultura. O repertório histórico poderá também ilustrar pesquisas que 

invariavelmente resultam em artigos científicos, como tem acontecido com estudos recentes. 

Parte do repertório será apresentado em caráter didático, em escolas e igrejas ou outros 

equipamentos, para um público que habitualmente não tem acesso a esse tipo de música, 

constituindo uma série de caráter extensionista, com locais e cronograma a ser definido. A 

estrutura física para ensaios será a já disponível no DMUSI. 

Ação 3: Centro de Referência da Cultura Popular Max Justo Guedes 

 Procedimentos metodológicos: 

• Leitura e documentação de bibliografia pertinente, visando construir um referencial 

teórico que auxilie e fundamente a elaboração do material para o turismo histórico em São João 

del-Rei, bem como dos estudos relativos à História da África, da História das religiões de matriz 

Africana, de arte popular, etc.; 

• Preparação de calendário de cursos e oficinas a serem oferecidas; 

• Levantamento de lideranças locais objetos de estudo; 

• Documentação fotográfica da Serra do Lenheiro; 

• Processo utilizado para identificar os pontos da trilha, usada pelos moradores e  turistas, 

onde haja a presença da memória de fatos históricos (comprovados ou não) que estejam 

presentes na memória dos moradores do bairro; 

• Sinalização da Trilha da Serra do Lenheiro com placas contendo relatos orais da 

população sobre acontecimentos que ocorreram na serra durante o tempo da escravidão, demais 

relatos importantes na constituição da identidade da comunidade, como também dados 

geográficos da Serra e alertas sobre a questão da preservação do espaço natural; 

• Elaboração e revisão de artigo científico com resultados das pesquisas e as principais 

discussões ao longo do  desenvolvimento do projeto; 

• Procedimento de documentação fotográfica dos objetos utilizados no garimpo do ouro, a 

ser utilizada na feitura dos postais para estimular o turismo histórico na região; 

• Execução gráfica dos mapas afetivos da Serra do Lenheiro, a partir dos relatos e da 

documentação fotográfica recolhidos. 

Ação 4: Parque Chacrinha 

 Quanto à Ação 4, do Parque Chacrinha, apesar da metodologia inerente a cada parceiro, 

a articulação ocorrerá de forma participativa, incorporando instituições e comunidades. Por 

participação entende-se uma estrutura decisória horizontal que constrói a articulação dos desejos 

de cada grupo no processo de concepção e construção do Parque. A partir das atividades 

preliminares iniciadas no 2º semestre de 2014, crianças e jovens foram os grupos de maior 

adesão, o que  apontou para um caminho a ser seguido pelo programa para difusão da proposta 

na comunidade. Os eventos culturais já existentes nos bairros, bem como o histórico 

cooperativo no qual foi concebida parte das melhorias urbanas, também constituirão bases para 

o desenvolvimento do Parque Chacrinha. A definição das atividades é dinâmica e será objeto de 

avaliação e reformulação periódicos (semestrais), com especial atenção com a forma de 

engajamento das comunidades, de modo a evitar a sobreposição do conhecimento acadêmico e a 

criação de falsas expectativas.  

 A articulação e orientação para os  próximos anos ocorrerá com a elaboração de um 

desenho urbano participativo, o qual se baseia na percepção, concepção e construção de espaços 

de uso comum definidos junto à comunidade, utilizando mutirões em oficinas de troca e 

construção de saberes. As intervenções então definidas comporão os temas geradores a orientar 

as ações dos parceiros, sendo implícita a temática sócio-ambiental como forma de busca de 

soluções para os problemas locais. Espera-se ainda estabelecer relações de colaboração com as 

demais propostas do Programa Mais Cultura nas Universidades como forma de divulgação do 



Programa e troca de experiência com outros grupos, ampliando o entendimento dos processos 

locais à escala da cidade e da região. 

Ação 5:  Programa de Incubadora de Projetos e Ações em Economia Criativa 

 Em termos de procedimentos metodológicos, a Ação 5 será desenvolvida através de 

diferentes etapas, da seguinte forma: 

• Formação das equipes gestora e mentora: Reunião de diretores (representantes da 

sociedade civil engajados como membros efetivos da incubadora nos setores de Imagem, 

Produção, Competência, Relacionamento, Tecnologia, Financeiro e Infraestrutura); Reunião de 

conselheiros (representantes do Conselho Municipal de Cultura e conhecedores da cultura 

local); Reunião de agentes (criadores, produtores, gestores culturais); Reunião de consultores 

(assessores convidados a colaborar espontaneamente, vindos das instituições ACI/CDL, 

SEBRAE, SENAC, IER/FIEMG); Reunião de mentores (professores da UFSJ dos cursos 

relacionados); Reunião de bolsistas (graduandos dos cursos de Música, Teatro, Artes Aplicadas, 

Arquitetura, Ciência da Computação, Comunicação, Economia, Administração e Psicologia); 

Reunião geral (diretores, conselheiros, agentes, consultores, mentores e bolsistas); 

• Elaboração de identidade visual e material gráfico: Criação de identidade visual (cartão, 

folder, layout site/app); Criação de cartilha da incubadora e laboratório de economia criativa; 

Criação de calendário/agenda cultural colaborativa; Produção de vídeo institucional da 

incubadora e lab!; Criação de material promocional (camiseta, avental, caneta); 

Disponibilização de infraestrutura (física e virtual), com abertura do espaço físico de co-

working, sede da incubadora; Criação do site e protótipo do aplicativo; Fechamento do projeto 

de calendário/agenda/guia cultural 2016; Inicio dos trabalhos do Laboratório de Pesquisas; 

• Criação de banco de dados: Pesquisa de campo; Testes do aplicativo; Pesquisa via app; 

Consolidação do banco de dados; Georreferenciamento; Mapeamento do arranjo produtivo da 

cultura local; Elaboração de diagnóstico do patrimônio material e imaterial da economia criativa 

local (oferta e demanda de bens e serviços criativos); 

• Início da Incubação de empreendimentos culturais: Lançamento do edital de incubação 

de empreendimentos criativos; Mentorização, com apoio dos bolsistas e professores vinculados 

à Incubadora; Assessoria e Consultoria, com apoio em assuntos específicos de instituições 

parceiras da Incubadora; Realização de encontros entre os empreendedores em formação; 

Realização de oficinas sobre assuntos específicos de interesse dos empreendimentos incubados; 

Semana Experimental Mineira de Empreendedorismo, Inovação e Artes (SEMEIA); Graduação 

dos empreendimentos, formação dos empreendedores para lançamento no mercado; Feira de 

Negócios Criativos com apresentação dos projetos dos empreendimentos incubados e graduados 

na incubadora aos cidadãos interessados e a membros da iniciativa privada com vistas à 

realização de negócios em forma de apoio, parceria ou patrocínio; Oficinas/palestras, de 

formação de novos empreendedores e gestores culturais; Apresentações e espetáculos, com 

mostra cultural dos trabalhos que passaram pelo processo de incubação; 

• Diagnóstico para a curadoria digital dos acervos de partituras das bandas e orquestras 

locais: Elaboração de formulário de pesquisa/entrevista; Visita às instituições da cidade, como 

Orquestra Lira Sanjoanense, Orquestra Ribeiro Bastos, Sociedade de Concertos Sinfônicos, 

Banda Municipal Santa Cecília; Visita às instituições dos distritos, como Corporação Musical 

Lira Santa Cecília (S.Miguel do Cajuru), Banda Lira do Oriente (Rio das Mortes), Corporação 

Musical Aquiles Rios (S.Sebastião da Vitória); Elaboração de relatório sobre a situação atual do 

patrimônio material de posse dessas instituições e orientações para o posterior processo de 

digitalização e curadoria deste patrimônio que abrange quase 3 séculos de história da música. 

Ação 6: Casa Aberta: Centro Internacional de Criação e Circulação Teatral 

 O Programa Casa aberta, em termos procedimentais, está estruturado em 4 etapas: 

• Palestras: Ciclo de palestras sobre Teatro Musical valorizando a produção artística de 

cada palestrante. Os temas devem passar pelas mudanças do mercado na última década, 

montagens  importadas e montagens nacionais, especificidades do teatro musical brasileiro; 

• Mesa de debate: terá como tema central a formação do ator para o Teatro Musical; e 

Oficinas: serão oferecidas duas oficinas abertas à comunidade interna e externa da  UFSJ, a 

serem desenvolvidas por profissionais das artes que não tenham vínculo com as IES brasileiras; 



• Montagem de show: “Na boca do povo” será um show criado pelo núcleo permanente 

de criação cênica do Curso de TEATRO da UFSJ, que terá em seu repertório músicas 

inicialmente compostas para teatro e que entraram para o imaginário popular. O show deverá ser 

construído em parceria com professores da UFSJ, alunos-músicos da UFSJ, alunos-

figurinistas/cenógrafos da UFSJ e músicos da comunidade externa; 

• Montagem de espetáculo: o espetáculo criado pelo núcleo permanente de criação cênica 

do Curso de TEATRO da UFSJ será construído a partir das músicas selecionadas para o show 

“Na boca do povo”. Será realizado um  exercício  de  criação  de  dramaturgia  e  a  intenção  é  

a  construção  de  um espetáculo inédito utilizando o repertório acima citado. O espetáculo 

deverá ser construído  numa parceria com professores da UFSJ e da UFMG, alunos-atores da 

UFSJ, alunos-músicos da  UFSJ, alunos-figurinistas/cenógrafos da UFSJ e músicos da 

comunidade externa. 

Ação 7: Experimentoteca das Ciências e Matemática 

 Pretende-se implementar a Experimentoteca da UFSJ nos mesmos moldes daquela do 

Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP (CDCC), em funcionamento desde 1984. A 

Experimentoteca é composta por 102 kits nas áreas de Matemática, Ciências, Biologia, Física e 

Química. Um mesmo acervo pode atender simultaneamente de 20 a 30 escolas e mais de 4.000 

alunos (MORI e CURVELO, 2014). Cada kit contém 10 materiais do mesmo experimento. 

Sendo assim, a sala pode ser dividida em até 10 grupos de alunos. Os experimentos são 

projetados para serem trabalhados nas carteiras das salas de aula, ou seja, de fácil manuseio, não 

havendo a necessidade de um espaço físico destinado a laboratório. Um roteiro para os alunos e 

instruções para os professores acompanham cada kit. Os temas abordados abrangem grande 

parte do conteúdo de Ciências Naturais e Matemática dos Ensinos Fundamental e Médio. 

 O acervo da Experimentoteca será utilizado da mesma forma que o empréstimo de 

livros em uma  biblioteca. Professores da educação básica e estudantes das licenciaturas, após a 

realização de cadastro e de cursos em oficinas de capacitação, podem solicitar o empréstimo do 

material, ficando responsáveis pela integridade do mesmo durante o período. Um bolsista de 

extensão fará todo o controle do acervo, dos empréstimos, das retiradas e dos recebimentos dos 

materiais. As consultas de disponibilidade e reservas de material poderão ser feitais 

pessoalmente ou por email. A Experimentoteca será montada no Laboratório de Pesquisa 

Ensino de Ciências (LAPEC), no DCNAT, não havendo a necessidade de uma infraestrutura 

específica. A eventual manutenção nos equipamentos será feita pelos técnicos de laboratório do 

DCNAT. Pretende-se divulgar a Experimentoteca nas escolas públicas da região. As escolas 

serão cadastradas e seus professores poderão utilizar os materiais. A equipe de divulgação e 

treinamento será formada por professores da área de Ensino de Ciências e de Matemática da 

UFSJ, bolsistas de extensão e alunos do PIBID, todos devidamente capacitados e familiarizados 

com os materiais e metodologia da Experimentoteca. 

Ação 8: Um jogo sério para registro e difusão da cultura regional sobre receitas e práticas 

culinárias 

 O desenvolvimento deste projeto segue princípios da Engenharia de Software, com 

etapas de análise de requisitos, desenho e implementação, testes e manutenção. As tecnologias 

consideradas  estão relacionadas com o desenvolvimento de sistemas para dispositivos móveis, 

como Android e iPhone, e sistemas centrados na internet, como serviços web (RESTful APIs, 

JSON), aplicações web (PHP/Cake, jQuery, Bootstrap). Para cumprir com os objetivos, as 

seguintes atividades são estabelecidas:  

• Pesquisa e documentação de receitas e práticas culinárias da região (4 meses); 

• Criação de um catálogo e uma aplicação web para o seu acesso (2 meses); 

• Ludificação desta aplicação, ou seja, concepção do jogo sério por meio da criação de 

um  enredo para contextualizar a exploração do conteúdo com fases, atividades que requeiram 

memorização, raciocínio e interação dinâmica (6 meses); 

• Implementação de serviços web (4 meses); 

• Implementação do aplicativo para dispositivo móvel (4  meses); 

• Implementação do aplicativo como uma aplicação web (4 meses); 

• Testes, avaliação e refinamentos  (4 meses). 

Ação 9: Programa CiberEducação 



 Em um primeiro momento, será criado um espaço virtual, vinculado ao site da UFSJ, 

para ser utilizado como repositório e para divulgação de estudos, pesquisas e relatos de 

experiências sobre a utilização das TDIC em processos de ensino e aprendizagem, 

especialmente sobre o uso de dispositivos móveis em práticas pedagógicas. E o espaço será 

utilizado como ambiente virtual de aprendizagem e dará visibilidade ao desenvolvimento do 

Programa. Considerando os objetivos estabelecidos para o Projeto “TDIC e Educação”, serão 

realizados cursos de curta duração (30 horas) acerca dos aspectos e conceitos relacionados à 

cibercultura e à cultura digital, além de abordagens sobre as possibilidades de apropriação e 

utilização de aplicativos/recursos disponíveis na internet em práticas pedagógicas (Blogs, redes 

sociais digitais, vídeos, cloud computing, jogos digitais e gamificação, REAs, etc.). Os Cursos 

serão voltados para os professores do ensino básico  das escolas públicas de Divinópolis/MG e 

serão realizados no Laboratório de Informática da UFSJ-CCO. Serão utilizados recursos como: 

computadores, internet, ambiente virtual de aprendizagem, material impresso, mídia digital, 

além de outros.  

 Para o Projeto “ebook interativo e multimídia”,  propomos o desenvolvimento e a 

aplicação de um modelo de ebook interativo e multimídia  (artefato digital) voltado para 

abordagens pedagógicas. Serão adotadas estratégias visando compreender os modos de 

elaboração e utilização de ebooks em processos de ensino e aprendizagem. Após as etapas de 

produção e desenvolvimento, e os devidos testes de funcionalidade, será disponibilizado para 

alunos e professores que serão convidados a participar de um levantamento com questões que 

permitirão a análise e avaliação do artefato a partir dos seguintes critérios: usabilidade, 

apreensibilidade, inteligibilidade, atratividade, eficiência e adequação. Pretendemos ainda  

promover ações/eventos, abertos à comunidade em geral, para divulgar o processo de 

desenvolvimento do programa, apresentar os resultados alcançados e possibilitar a integração e 

articulação dos projetos. 

Ação 10: Projeto Arte na Praça 

 As apresentações artísticas terão periodicidade mensal. Em cada dia de evento, haverá 

um local específico pré-determinado para o artista se posicionar. As apresentações serão 

realizadas preferencialmente por Artistas de Rua, com duração total de cada evento de cerca de 

duas a três horas. Durante o evento, haverá distribuição de material educativo (cartões) 

contendo pequenos textos relacionados a conceitos relativos à cidadania (por exemplo, temas 

relacionados ao preconceito, estigma social, sustentabilidade, respeito, entre outros). Os temas e 

conteúdos a serem apresentados serão definidos pela equipe organizadora. Além disso, será 

distribuído material para avaliação do evento e sugestões por parte dos espectadores. Os Artistas 

de Rua convidados diretamente pela equipe organizadora serão identificados por meio de busca 

em páginas da internet e redes sociais, preferencialmente pertencentes a grandes centros urbanos 

(Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo), possibilitando a formação de redes e trocas de 

informações. 

Ação 11: Projeto Tertúlia: ciência, arte e cultura 

 Para a Ação 11, serão realizadas ações quinzenais com temáticas variadas, 

desenvolvendo a cada encontro uma atividade sob a responsabilidade de um grupo de alunos da 

graduação, que terá um aluno bolsista como coordenador, visando à articulação de 

conhecimentos artísticos, científicos e culturais. As atividades serão elaboradas e desenvolvidas 

pelos grupos, sob a orientação dos professores envolvidos por meio de encontros presenciais e 

virtuais. Essas atividades poderão ser realizadas tanto nos espaços e dependências da UFSJ 

como em outras instituições de ensino do município ou espaços públicos. As atividades deverão 

ser realizadas considerando as seguintes proposições: 

• A “Literatura Dialógica” será caracterizada como uma prática cultural e educativa que 

se desenvolverá a partir da leitura de livros da Literatura Clássica Universal, com o intuito de 

expressar e dialogar com as interpretações de um determinado texto. Cada leitor(a) (membro 4 

do grupo) destacará trechos da obra e apresentará aos participantes; 

• O “Cine-Saúde” terá como foco o fortalecimento da cidadania a partir de filmes que 

abordarão temáticas da saúde numa perspectiva interdisciplinar. O grupo terá que desenvolver 

sua proposta sobre questões científicas, políticas, sociais, culturais, históricas e atuais 

procurando articular com temas referentes à saúde; 



• A “Música e Prosa” será uma oportunidade de promover conversas de caráter livre 

sobre diferentes temáticas, tendo a música como elemento integrador, motivador e facilitador. 

Além do grupo responsável, o evento contará com a participação de um músico convidado, que 

será o mediador/coordenador dos encaminhamentos e do desenvolvimento da “prosa”. 

Ação 12: Inverno Cultural UFSJ 

 O Inverno Cultural UFSJ é um festival de artes integradas que ocorre em diferentes 

espaços geográficos, sempre no mês de julho. Porém, a sua realização implica em 12 meses de 

trabalho intenso, de diferentes equipes, com diferentes calendários. Em linhas gerais, tomando 

como base a 28ª edição do Inverno Cultural, os procedimentos macro-estruturantes, assim como 

algumas etapas específicas do evento são: 

• Preparação (setembro/2014) - Etapa preliminar onde se decide o conteúdo do evento 

(temática e atividades a serem desenvolvidas); 

• Contatos Preliminares (outubro/2014) - Busca de informações sobre eventos e 

disponibilidade de agendas dos locais, professores, palestrantes e artistas que permitirão a 

definição dos recursos humanos, técnicos e artísticos que comporão o evento, assim como 

pesquisa da demanda de interesse de cidades da região por atividades ligadas ao evento; 

• Inscrição de Propostas (de dezembro/2014 a fevereiro/2015) - Divulgação dos editais na 

modalidade de concurso, conforme Lei 8.666/93, para seleção de propostas de eventos e 

oficinas com inscrição de projetos de espetáculos de artes cênicas e música, oficinas, palestras, 

exposições, lançamentos de livros, contações de histórias, performances poéticas e mostras de 

audiovisual; 

• Eventos de Marketing e Captação de Recursos (de janeiro a outubro/2015) - Orçamento 

global, preparação de plano de marketing e reciprocidade aos patrocinadores. Agendas e 

encontros empresariais visando à captação de recursos. Assessoria de imprensa preliminar; 

• Design de Produção (de março a junho/2015) - Processo em que se formata toda a 

produção, quantificando-se e mensurando-se todos os recursos físicos e de infraestrutura 

necessários ao desenvolvimento do evento; 

• Design de Logística (de abril a maio/2015) - Preparação do processo logístico 

necessário ao evento, prevendo e mapeando ações que permitirão o gerenciamento dos aspectos 

de hospedagem, transporte, alimentação, adequação de espaços físicos para desenvolvimento 

das atividades (salas de aula, teatros, anfiteatros, palcos, palcos móveis, salas de concertos, 

galerias, salas de exibição, parques etc); 

• Pré-Produção (de abril a junho/2015) - Confirmação dos eventos, contratação de todos 

os itens e montagem de equipes de trabalho. Definição de perfis de equipe de coordenação, 

monitoramento, edição de manual de atribuições, treinamento gerencial e de equipes, 

equipamentos e contratação de serviços auxiliares e complementares. Acionamento da 

assessoria jurídica para efetivação de contratos necessários aos recursos humanos, técnicos e de 

infraestrutura;  

• Produção: o evento (de 11 a 25 de julho/2015) - Realização do evento considerando os 

designs de produção e logística, por meio de processo de gerenciamento e monitoramento das 

atividades e acompanhamento em campo das atividades culturais e didáticas pelas coordenações 

de áreas e coordenação geral; 

• Pós-Produção (agosto/2015) - Pós-produção geral do evento, logística de desmontagens 

de estruturas, envio do cartão de agradecimento, divulgação de resultados e pesquisas; 

• Elaboração de Relatório Final e Prestação de Contas (setembro a dezembro/2015) - 

Prestação de contas e geração de relatórios de atividades. 

As Ações 13 e 14 não terão metodologia detalhada nesta seção, pois o foco desta proposta está 

nas Ações que estão concorrendo por financiamento no Edital Mais Cultura.  

 Na medida em que as Ações avançarem, certamente também irão avançar sua 

capacidade de sistematização e articulação de materiais e métodos, pois todo projeto ou 

programa necessita de uma fase de amadurecimento, o que se pretende alcançar com a 

emergência deste Plano de Cultura Institucional. E uma meta importante de ser assumida em 

uma Plano dessa envergadura, é que ele consiga ser construído de forma transdisciplinar. Ou 

seja, não basta ser multi ou interdisciplinar. É preciso agora avançar para a 

transdisciplinaridade, quando será possível encontrar ancoragens teóricas e metodológicas em 



comum para diferentes áreas do saber que se orientam para objetos semelhantes. Mas tal 

referência ainda é um desiderato que deve ser conquistado com muito trabalho coletivo e 

diálogo. 

2.9 Avaliação: 

 Da mesma forma que os procedimentos metodológicos foram diferenciados por estarem 

calcados em diferentes ações, também processo de avaliação, o qual, apesar de ser um 

componente global e definidor, tem seu lastro nos mecanismos avaliativos de cada ação em 

específico, listados a  seguir: 

Ação 1: Circuito Centro Cultural UFSJ x Corredor Cultural Sudeste 

 O Centro Cultural UFSJ é gerenciado pelo Setor de Projetos Artísticos e Culturais da 

PROEX-UFSJ. Para cada uma das atividades realizadas há uma lista de presença, além de 

diferentes formas para recebimento de feedback, principalmente online. Há também um 

questionário online  (link http://goo.gl/forms/qzftHgN6dQ) para avaliação, bem objetivo e de 

fácil preenchimento, através do qual é possível coletar muita informação significativa para 

subsidiar o processo, assim como angariar sugestões. Quanto à avaliação mais técnica do Centro 

Cultural em sua complexidade, há a própria sistemática vigente na PROEX, que possui um 

planejamento para cada setor, com as metas, indicadores e ciclos avaliativos. Em relação à 

programação do Circuito Centro Cultural UFSJ x Corredor Cultural Sudeste, há o próprio ciclo 

avaliativo do Corredor, que ocorre dentro do FORPROEX-Sudeste, com metodologia própria de 

devolutivas e produção de relatórios os quais são também avaliados nacionalmente, pela 

Coordenação de Cultura do FORPROEX nacional. 

Ação 2: Orquestra e Coral da UFSJ 

 Avaliação interna: acompanhamento dos resultados do processo, da efetividade das 

ações, do impacto no currículo dos alunos e na produção científica do departamento; 

 Avaliação externa: levantamento de expectativa do público-alvo, do impacto aos 

sujeitos da prática extensionista, e da adesão às atividades e aos concertos; 

 Instrumentos: questionário, entrevistas estruturadas, amostragem estatística, estudo 

comparativo de processos anteriores e posteriores à implementação do programa, análise dos 

dados  e elaboração de relatório anual com propostas para aprimoramento dos procedimentos. 

Ação 3: Centro de Referência da Cultura Popular Max Justo Guedes 

 a) Pelo Público: 

• Questionários Aplicados - A principal metodologia de acompanhamento do projeto é 

baseada em questionários previamente elaborados e que são distribuídos aos participantes, logo 

após a realização das oficinas. Esses questionários objetivam estabelecer critérios de ação e são  

compostos de perguntas que visam identificar os pontos fortes e pontos fracos das oficinas, as 

ameaças, bem como as oportunidades e  expectativas  dos  participantes; 

• Seminários de Avaliação - Serão realizados seminários compostos pelos membros da 

equipe e os líderes comunitários visando, através do diálogo crítico, especificar metas a serem 

alcançadas pelo Programa; 

• Avaliação nas escolas que atendem o bairro Alto das Mecês - Serão preparadas equipes 

de pesquisa que irão atuar diretamente na rede de ensino municipal e, em particular, naquelas 

escolas que recebem o público-alvo de crianças e adolescentes do Alto das Mercês. 

 b) Pela Equipe: 

• Serão promovidos encontros semanais nos quais os bolsistas deverão entregar relatórios 

sobre as atividades desenvolvidas. Como resultado dessa participação, os bolsistas deverão 

elaborar artigos e relatos de experiências que deverão ser avaliados pelos professores da equipe. 

Ação 4: Parque Chacrinha 

 A avaliação será feita de duas formas: uma primeira forma processual a cada reunião de 

estruturação do conjunto das atividades, com periodicidade quinzenal; uma segunda será de 

formulação e consolidação das atividades em um balanço de periodicidade semestral. Este 

balanço será constituído de relatórios e cronogramas detalhados para o período. Outras formas 

que  permitirão avaliar o processo são: a contribuição desta proposta para o desenvolvimento de  

pesquisas, divulgadas principalmente em artigos e eventos acadêmicos; a ampliação do número  

e engajamento dos participantes das próprias comunidades para além das atuais envolvidas (dos 

bairros São Dimas e São Geraldo), abarcando todas as comunidades da área compreendida pelo 



Parque Chacrinha, bem como por sua difusão como experiência para os demais bairros da 

cidade e região, baseadas em análises feitas pelos grupos envolvidos.  

 Quanto à avaliação pela comunidade, esta será realizada mensalmente em reunião geral 

do Programa no Centro Comunitário, onde o que foi produzido em relação a pesquisas e 

intervenções será discutido. Tal reunião visa aprimorar a interação dos membros da comunidade 

quanto às ações e decisões de planejamento do Parque, assim como seu cronograma e eventos. 

Ação 5:  Programa de Incubadora de Projetos e Ações em Economia Criativa 

 O processo de avaliação da Incubadora será organizado através dos mais diversos 

instrumentos, tais como questionários, reuniões setoriais de avaliação mensal, entrevistas 

estruturadas, amostragem estatística, estudo comparativo de processos anteriores e posteriores à 

implementação da Incubadora, análise dos dados e elaboração de relatório anual com propostas 

para aprimoramento dos procedimentos. 

Ação 6: Casa Aberta: Centro Internacional de Criação e Circulação Teatral 

 A avaliação do programa se dará com: 

• Análise do número de público participante das palestras e mesas redondas;  

• Relatório das oficinas a ser confeccionado pelos bolsistas; 

• Capacidade de circulação do show e espetáculo produzidos no programa; 

• Análise da efetividade das parcerias construídas durante o processo. 

Ação 7: Experimentoteca das Ciências e Matemática 

 Para o processo avaliativo, são propostos alguns movimentos e indicadores, passíveis de 

mensuração, a partir de visita a todas as escolas públicas de São João del-Rei que possuam 

Ensino Fundamental II e Médio para apresentação do programa Experimentoteca para diretores 

e professores de Ciências Naturais e Matemática: 

• A cada empréstimo do kit, será solicitado que o professor faça um breve relatório, 

descrevendo a experiência pedagógica e avaliando os recursos utilizados; 

• Os relatos de professores, alunos de Instrumentação e Prática de Ensino, alunos em 

Estágio Supervisionado e dos alunos bolsistas ligados ao PIBID/CAPES/UFSJ sobre a 

utilização do material da Experimentoteca serão fundamentais para a evolução dos kits, 

elaboração de novas práticas e abordagens; 

• Avaliações e depoimentos de alunos que farão uso dos kits. Isso será utilizado como 

fonte de verificação, análise e também como aprimoramento das atividades desenvolvidas; 

• Ao final do primeiro ano de funcionamento da Experimentoteca, espera-se ter atendido 

7 escolas da região e terem sido feitas pelo menos 30 retiradas de kits, atendendo a um total de 

cerca de 900 alunos. 

Ação 8: Um jogo sério para registro e difusão da cultura regional sobre receitas e práticas 

culinárias 

 A avaliação deste projeto pode ser realizada através de suas entregas. Considerando as 

atividades iniciais, uma página na internet deverá disponibilizar o catálogo produzido até o final 

da atividade 2, de Criação de um catálogo e uma aplicação web para o seu acesso. Ao final das 

atividades 5 e 6, de Implementação do aplicativo para dispositivo móvel e de Implementação do 

aplicativo como uma aplicação web, o jogo sério proposto deverá estar disponível uma versão 

de homologação dos aplicativos web e para dispositivos móveis. Ao final da atividade 7, 

quando são realizados Testes, avaliação e refinamentos, todos os entregáveis, ou seja, elementos 

do jogo sério proposto nas formas de aplicativos móvel e web, deverão estar disponíveis na 

internet para uso pela comunidade, quando então serão auferidos fatores de relevância, 

usabilidade e de funcionalidade. 

Ação 9: Programa CiberEducação 

 Serão adotadas estratégias para avaliar o envolvimento e a participação dos professores 

durante as etapas de desenvolvimento do Programa, assim como dos alunos bolsistas. Os 

instrumentos de avaliação serão: 

• Observação e registro do envolvimento e da participação dos professores e dos alunos 

em todas as etapas do Programa;  

• Aplicação de questionários e rodas de conversa sobre o desenvolvimento das atividades 

e dos aspectos gerais do programa; 



• Portfólios com registro dos procedimentos e estratégias adotadas, com inclusão de 

imagens e vídeos das ações, além de considerações sobre os resultados alcançados. 

 Espera-se que o Programa CiberEducação possa contribuir para que os participantes 

alcancem os seguintes benefícios e competências, para que se tenham indicadores de avaliação: 

• Conhecer de uma forma geral conceitos e aspectos sobre cibercultura, sobre a 

importância e as transformações promovidas pelas TDIC nos diversos contextos, mais 

precisamente na educação; 

• Elaborar propostas pedagógicas incluindo recursos digitais, considerando as mudanças 

do atual contexto e as possibilidades das TDIC em processos de ensino e aprendizagem; 

• (Re)conhecer e selecionar recursos digitais e estratégias didáticas que possam contribuir 

com uma melhor abordagem dos conteúdos pedagógicos; 

• Conhecer as possibilidades e potencialidades das TDIC para promover perspectivas 

efetivas e pertinentes para a motivação e aprendizagem dos alunos. 

Ação 10: Projeto Arte na Praça 

 Instrumentos de avaliação:  

• Observação do envolvimento e da participação dos alunos nas atividades; 

• Entrevistas com os participantes sobre a atividade desenvolvida, incluindo avaliação 

pelo participante e sugestão de ações; 

• Questionários e rodas de conversa sobre o desenvolvimento das atividades e dos 

aspectos gerais sobre o projeto; 

• Registro de todas as atividades por meio de relatórios, incluindo imagens e vídeos das 

apresentações.  

Ação 11: Projeto Tertúlia: ciência, arte e cultura 

 Para o processo de acompanhamento e avaliação do projeto serão considerados os 

seguintes indicadores: 

• Reconhecimento da importância da cultura para a formação acadêmica; 

• Capacidade de análise crítica de aspectos sociais, políticos e culturais a partir das 

proposições desenvolvidas;  

• Compreensão da articulação entre cultura, educação e o desenvolvimento científico; 

 Os instrumentos de avaliação serão: 

• Observação e registro do envolvimento e da participação dos alunos nas atividades; 

• Entrevistas com os participantes sobre os trabalhos desenvolvidos, considerando os 

indicadores citados acima; 

• Questionários de avaliação e auto-avaliação em cada encontro, com os grupos 

específicos, sobre a preparação, a apresentação e o desenvolvimento das propostas; 

• Rodas de conversa sobre o desenvolvimento das atividades e dos aspectos gerais sobre o 

projeto; 

• Adicionalmente, será elaborado um Portfólio de atividades, com inclusão de imagens e 

vídeos das ações, além do registro realizado pelo(s) responsável(is). 

Ação 12: Inverno Cultural 

 A sistemática de avaliação do Inverno Cultural é complexa e envolve vários atores, com 

diferentes níveis de envolvimento com a Ação, em diferentes momentos do ano. Como estrutura 

básica, a avaliação geral e avaliação específica é feita após o evento com os seguintes grupos: 

• Coordenação Geral do Inverno Cultural 

• PROEX-UFSJ 

• Produção 

• Coordenações de áreas 

• Assessoria de comunicação 

• Pró-reitorias de atividades meio 

• Prefeituras e Secretarias de Cultura parceiras 

• Polícia Militar e Corpo de Bombeiros 

• Equipe de Captação de recursos 

• Equipe da Reitoria 

 Após as reuniões geral e por equipes, cada coletivo produz um relatório que vai integrar 

o relatório geral, no qual são indicadas sugestões de mudança de percurso, de aperfeiçoamento 



do projeto e metas para o evento, já com um esboço de cronograma contemplando a edição 

seguinte do festival. Outro elemento que compõe esse relatório são os dados de uma pesquisa 

realizada anualmente pelo Departamento de Economia da UFSJ, durante o período do Inverno 

Cultural UFSJ, indicando as mudanças econômicas e comportamentais da população e 

identificando as especificidades do fluxo turístico que tem como objetivo principal o evento em 

questão. 

Ações 13 e 14: Projetos, programas, atividades culturas consolidadas na UFSJ, eventos 

parceiros e eventos esporádicos 

 Para assessorar, analisar e avaliar programas, projetos, cursos e atividades de extensão, 

há uma Comissão de Extensão, composta por representantes de docentes, servidores técnico-

administrativos e discentes. Mas a avaliação sistemática dos projetos e programas é uma 

dificuldade encontrada pelos avaliadores, que não dispõem de mecanismos consistentes de 

acompanhamento da rotina das atividades avaliadas. Nesse sentido, uma das medidas mais 

importantes em curso, do ponto de vista do planejamento, é a implantação de um processo de 

monitoramento e avaliação dos projetos e programas que seja mais abrangente e contemple de 

maneira mais veemente o viés das comunidades envolvidas, interna e externa, para que se 

obtenha um diagnóstico acurado e com maior valor para a sustentação das ações. Da mesma 

forma, tal compreensão permite um melhor equacionamento das demandas e uma melhor 

distribuição de recursos. Dentre as diretrizes construídas no FORPROEX, depreendem-se 

critérios de avaliação, que servem como orientação para qualquer iniciativa extensionista, na 

forma de eixos que os projetos desejavelmente devem conter, quais sejam: interação dialógica 

com a sociedade; interdisciplinaridade e interprofissionalidade; indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão; impacto na formação do discente; e, finalmente, impacto e transformação 

social. Tais eixos ilustram a tônica que a extensão universitária deve conter quando de sua 

própria avaliação, bem como nos momentos de avaliação institucional. 

 Ademais, em termos de acompanhamento e avaliação global do Plano de Cultura 

Institucional, foi estruturada uma Comissão de Gestão e Avaliação, ainda a ser nomeada, que 

conterá todos os coordenadores das Ações que co-assinam este Plano, o Pró-Reitor de Extensão 

e Assuntos Comunitários, a Diretora da Divisão de Projetos e Apoio à Comunidade 

Universitária, a Chefe do Setor de Extensão Universitária, dois membros do corpo docente, dois 

membros do corpo discente e dois membros da comunidade externa. Os procedimentos 

avaliativos contemplarão diferentes níveis de acompanhamento, a partir dos cronogramas físicos 

e financeiros das Ações e das metas estabelecidas. 

 Antes do início do exercício do Plano, haverá um curso de capacitação para gestão 

financeira e administrativa das Ações, com participação de toda a Comissão de Gestão e 

Avaliação, para que os processos formais da instituição não obstem a plena realização das 

atividades propostas dentro do planejamento. Todos os tempos das Ações devem ser 

estruturados considerando os processos administrativos que as antecedem, lição que tem sido 

internalizada a partir de dificuldades enfrentadas na história pregressa de avaliação na 

instituição. Ou seja, a preocupação desta Comissão será de proativamente preparar todo o Plano 

no sentido das medidas processuais, antes mesmo das Ações tomarem lugar. Esse mesmo 

procedimento tem sido adotado para toda a política de extensão na UFSJ, uma vez que esse 

aspecto da vida acadêmica tem sido cada vez mais reconhecido socialmente e respeitado 

internamente. E muito desse respeito advém de uma crescente capacidade de avaliação que os 

quadros técnicos estão adquirindo, gerando indicadores e apontando ameaças. Recentemente, 

foi feito um grande esforço institucional, com o incentivo para a Especialização em Avaliação 

da Extensão, da Chefe do Setor de Extensão Universitária, que tem contribuído de forma cabal 

nas novas formulações e parâmetros avaliativos da extensão como um todo. 

 Em termos objetivos, a Comissão de Gestão e Avaliação do Plano de Cultura 

Institucional da UFSJ manterá um fórum eletrônico para comunicação diária. A princípio, 

anteriormente ao início da execução do Plano, haverá reuniões gerais quinzenais de toda a 

Comissão. Após o início da execução das Ações, a Comissão será dividida em subcomissões de 

avaliação, que serão distribuídas por Ações, de modo que o coordenador de uma Ação não seja 

parte da subcomissão que vai avaliar sua própria. Cada subcomissão terá que acompanhar in 

loco as Ações sob avaliação, em dois momentos durante cada semestre de trabalho, 



completando um instrumento de avaliação eletrônica que está sendo elaborado. Após o início da 

execução das Ações, as reuniões gerais serão mensais, sendo que haverá uma roda de conversa 

semestral, para que sejam apresentados os relatórios dos coordenadores das Ações e para que 

sejam apreciados os dados das avaliações in loco. Ou seja, a intenção é que o Plano gere um 

pequeno relatório semestral, que aprecie as dimensões internas e externas da avaliação da Ação 

e que irá mensurar a capacidade institucional e individual para se levar a cabo o que está 

proposto. Após os quatro semestres de vigência do Plano, um relatório abrangente será 

produzido, para fins de prestação de contas, retorno para as comunidades e registro das Ações 

realizadas, de forma a inspirar novas Ações, pesquisas e instruir passos ulteriores, num 

movimento dinâmico e natural, com é o próprio mundo da cultura. 

3.2 Envolvimento da comunidade na qual a Instituição está inserida: 

 Ação 1: Circuito Centro Cultural UFSJ x Corredor Cultural Sudeste 

 O Centro Cultural UFSJ é o principal acesso a manifestações artísticas e culturais em 

São João del-Rei, pois funciona todos os dias, das 8h às 20h, com gratuidade em todas as 

atividades. O espaço público é ocupado pelos alunos, professores, técnicos e a população em 

geral, independente de condição socioeconômica ou grau de integração com a UFSJ, pois a 

intenção é dialogar com toda a comunidade. 

 Ação 2: Orquestra e Coral da UFSJ 

 A comunidade terá acesso por meio do curso de extensão, que terá suas inscrições 

abertas aos interessados que comprovarem um mínimo de vivência com as instituições musicais 

da micro-região. Por meio das feiras culturais, concertos e eventos, o público amplo terá acesso 

aos resultados deste programa. 

 Ação 3: Centro de Referência da Cultura Popular Max Justo Guedes 

 As ações que tem sido desenvolvidas continuamente junto à população do Alto das 

Mercês, realizadas no Fortim dos Emboabas, vêm, gradualmente conquistando a adesão do 

público, inicialmente através das crianças, e depois através dos pais, padrinhos e avós. Estas 

ações têm se expandido para o atendimento na escola onde as crianças do bairro estão 

matriculadas e em comunidades afrodescendentes como os quilombos Palmital e Jaguara. 

 Ação 4: Parque Chacrinha 

 A premissa dessa proposta parte das atividades que já foram iniciadas junto às 

comunidades de alguns bairros, segundo uma demanda de potencialização do uso dos espaços 

comunitários existentes, nas quais já foram desenvolvidas atividades em espaços residuais. Esse 

movimento terá continuidade a partir da elaboração do desenho urbano participativo. 

 Ação 5:  Programa de Incubadora de Projetos e Ações em Economia Criativa 

 Para elaboração e consecução desse grande Programa, a equipe tem contado com o 

apoio e a participação efetiva da Associação dos Moradores do Bairro São Geraldo (SJDR), que 

tem uma comunidade bastante combativa, porém desmobilizada, além de um grande espaço 

comunitário subutilizado, com grande potencial agregador. Outra entidade partícipe é a 

Sociedade Amigos das Águas Santas (Tiradentes), que é um exemplo de organização, 

planejamento e mobilização, realizando projetos na comunidade e na escola do bairro de grande 

impacto cultural e social. Além dessas, há as agremiações musicais parceiras, que abrangem 

comunidades de diferentes municípios da região de São João del-Rei. 

 Ação 6: Casa Aberta: Centro Internacional de Criação e Circulação Teatral 

 Pretende-se com o Programa Casa Aberta aproximar os alunos dos cursos de formação 

em Teatro e Música com artistas regionais, nacionais e internacionais. Como ocorreu na edição 

de 2012, pretende-se trazer espetáculos do mercado para o ambiente de discussão da 

universidade, bem como envolver a comunidade externa na construção de novos produtos 

artísticos, promovendo a troca de conhecimentos através de workshops. 

 Ação 7: Experimentoteca das Ciências e Matemática 

 Os materiais da Experimentoteca, além de seu potencial de acionar a rede oficial de 

ensino básico, podem também ser utilizados em eventos culturais e de divulgação científica 

como feiras de ciências e mostras culturais nas escolas, durante o Inverno Cultural da UFSJ, ou 

em locais públicos. A divulgação científica é uma prática social que vem sendo cada vez mais 

ampliada e desenvolvida, fundamental para a democratização do acesso ao  conhecimento 



científico e tecnológico e para a difusão da ciência junto à comunidade. No entanto, não houve 

participação da comunidade na elaboração e submissão da proposta. 

 Ação 8: Um jogo sério para registro e difusão da cultura regional sobre receitas e 

práticas culinárias 

 Este projeto busca registrar a cultura relacionada à alimentação da população local, 

difundindo saberes populares a outras comunidades em busca de uma alimentação mais 

saudável. Nesse sentido, há uma interação inicial com a comunidade, mas ainda sem canais 

objetivos desta para contribuir na formulação da proposta. 

 Ação 9: Programa CiberEducação 

 Grande parte do Programa está voltado para a participação dos professores de escolas 

públicas do município, além dos alunos e professores das instituições envolvidas. Em relação à 

comunidade, de uma forma geral, além do espaço virtual que ficará disponível para acesso, 

pretende-se promover eventos e ações que permitirão aos interessados conhecer sobre o 

processo de desenvolvimento do Programa e sobre os resultados alcançados, assim como serão 

realizados debates sobre o uso das TDIC na educação. 

 Ações 10 e 11: Projeto Arte na Praça e Projeto Tertúlia: ciência, arte e cultura 

 Os Projetos têm parceria com a Prefeitura Municipal de Divinópolis, que dará apoio na 

organização e na divulgação das atividades. A comunidade de Divinópolis, MG terá livre acesso 

a todas as atividades propostas, com interação especial naquelas desenvolvidas nos espaços 

públicos do município. As escolas e Instituições de Ensino Superior de Divinópolis também 

serão convidadas para participar do projeto, o que poderá agregar conhecimentos e facilitar 

articulações produtivas entre as instituições, considerando a experiência dos projetos 

desenvolvidos em cada contexto e das produções cotidianas realizadas pelas escolas. 

Infelizmente, ainda não foi possível realizar um movimento de participação comunitária no 

processo de formulação das Ações. 

 Ações 12, 13 e 14: Inverno Cultural, Projetos, programas, eventos institucionais, 

eventos parceiros e eventos esporádicos 

 Todas as atividades de extensão na UFSJ têm como princípio o acionamento dos 5 eixos 

da extensão brasileira, sendo alguns mais aprofundados do que outros, dependendo da natureza 

da Ação. Porém, todos devem conter canais ou instrumentos que assegurem a 'relação dialógica 

com a sociedade', o que implica na participação da comunidade em diversos momentos, seja na 

concepção, no planejamento ou na execução das Ações.  

 À guisa de conclusão desse tópico, o ideal seria uma participação plena das 

comunidades, com instâncias em todos os momentos de um Programa. No entanto, os tempos da 

universidade e seus processos diferem muito dos tempos da comunidade externa, desafio que 

tem que ser enfrentado com a intensificação de um engajamento sincero, respeitoso e 

propositivo, entre a universidade e a sociedade. 

3.3 Envolvimento do Plano de Cultura com a população em situação de vulnerabilidade 

social: 

 Ação 1: Circuito Centro Cultural UFSJ x Corredor Cultural Sudeste 

 O Centro Cultural UFSJ está sendo adequado à realidade de pessoas com necessidades 

específicas. No momento já é provido de elevador de acessibilidade, faixas de sinalização no 

chão e intérpretes de Libras. Parte da política do Centro é promover e incentivar o artesão 

tradicional, aquele que produz de forma rústica e em pequena escala como forma de 

sobrevivência, figura muito comum na região. No circuito planejado em parceria com o 

Corredor Cultural Sudeste, as condutas do Centro Cultural UFSJ em todas as áreas são o ponto 

de partida. 

 Ação 2: Orquestra e Coral da UFSJ 

 Durante o desenvolvimento da Ação, serão realizados concertos didáticos em 

localidades que apresentem indicadores sociais desfavoráveis, em parceria com a comunidade, 

de maneira a situar a atividade musical como uma opção de exercício de cidadania, bem como 

ilustrar ludicamente uma prática artística e cultural a que essas comunidades poderiam ter 

acesso, mas que não é divulgada. 

 Ação 3: Centro de Referência da Cultura Popular Max Justo Guedes 



 A população do Alto das Mercês, onde o Centro de Referência está localizado, é de 

maioria negra e em situação de alta vulnerabilidade socioeconômica. O Programa se propõe a 

abordar sua história, registrá-la, valorizá-la, e dar-lhe visibilidade. Propõe-se também a indicar 

caminhos para a geração de renda através das artes, artesanato e dos ofícios tradicionais, 

fomentando e dando suporte à iniciativas de cooperativismo e associativismo. 

 Ação 4: Parque Chacrinha 

 A partir da reabilitação do uso de espaços comunitários e de fomento à criação do 

Parque, espera-se fortalecer o sentido de pertencimento local, minimizando a suscetibilidade à 

violência urbana, muito próxima das populações mais vulneráveis, principalmente crianças e 

jovens. Nessa Ação, crianças e jovens tornam-se agentes principais de mudanças culturais, 

sociais e ambientais. 

 Ação 5:  Programa de Incubadora de Projetos e Ações em Economia Criativa 

 As associações de bairro, bandas e orquestras serão muito impactadas pela 

implementação desse programa e suas ações. Os acervos das bandas e orquestras de São João 

del-Rei e distritos serão beneficiados, restaurados e resguardados por essa curadoria digital. E a 

comunidade musical será muito beneficiada pela disponibilização desse acervo, que hoje está 

apodrecendo dentro de cofres e gavetas nas instituições. São muitas as instituições localizadas 

em comunidades em situação de vulnerabilidade social e ameaçadas pela desvalorização de sua 

identidade cultural, e, consequentemente, a deterioração e perda desse grande acervo da música 

sacra e profana dos séculos XVIII, XIX e XX. 

 Ação 7: Experimentoteca das Ciências e Matemática 

 Alfabetização científica e tecnológica é um elemento fundamental para a construção da 

cidadania e para a preservação do patrimônio cultural. A implementação de práticas 

pedagógicas inovadoras nas escolas, integradas a processos dialógicos voltados à inclusão 

social, via cultura científica, é uma forma de promover o empoderamento de jovens de classes 

populares. 

 Ação 9: Programa CiberEducação 

 Nesse Programa será dada prioridade para professores que atuam em escolas em bairros 

com estudantes em situação de maior vulnerabilidade social. Além disso, no processo de seleção 

dos bolsistas do Programa, serão levados em consideração critérios que possam favorecer a 

participação de alunos provenientes de políticas de afirmação. 

 Ações 10 e 11: Projeto Arte na Praça e Projeto Tertúlia: ciência, arte e cultura 

 Nas apresentações artísticas e culturais para o Projeto Arte na Praça, será priorizada a 

participação de Artistas de Rua de grandes centros urbanos e também de Divinópolis, 

indivíduos que muitas vezes encontram-se em situação de vulnerabilidade social. Além disso, 

por se tratar de espaço democrático e aberto, pessoas de classes sociais distintas terão acesso às 

apresentações culturais. Quanto ao Tertúlia: ciência, arte e cultura, pela essência da proposta, e 

considerando que as  atividades serão desenvolvidas em diversos espaços, pessoas de classes 

sociais distintas terão acesso. Outro aspecto que poderá facilitar a participação de pessoas em  

situação de vulnerabilidade social, será o envolvimento das escolas públicas do município. 

 Ação 12: Inverno Cultural 

 Os espaços físicos a serem utilizados para as oficinas são adaptados, garantindo fácil 

acesso às pessoas com dificuldade de mobilidade, sendo providos de: portas largas, rampas de 

acesso, banheiros adaptados e elevadores. As equipes de segurança e apoio são orientadas e 

treinadas para auxiliarem as pessoas com deficiência, as crianças e o público de terceira idade. 

Há uma gama de oficinas e cursos oferecidos para públicos com vulnerabilidade social, além de 

realização de atividades negociadas com as comunidades mais periféricas. 

 A Ações 6, 8, 13 e 14 não se aplicam quanto a este item. 

3.4 Envolvimento do Plano de Cultura com a diversidade cultural brasileira: 

 Ação 1: Circuito Centro Cultural UFSJ x Corredor Cultural Sudeste 

 O Centro Cultural UFSJ promove e recebe eventos direcionados à educação da 

população em relação a minorias, como por exemplo, a população LGBT. Também são 

apresentados eventos relacionados à cultura urbana (o grafite, hip hop, skate), à cultura afro-

brasileira (folia de reis, dança, filmes, artes), cultura local (concurso de presépios, exposições 

religiosas, exposições de produtos típicos), dentre outras facetas. 



 Ação 2: Orquestra e Coral da UFSJ 

 Esta proposta trata de um aspecto dos mais interessantes, que é a valorização da cultura 

local. Um  verdadeiro patrimônio praticamente inexistente em outros locais de Minas e do 

Brasil, e por isso, desconhecido. Por se tratar de  repertório de importante valor social, mas 

ignorado pela grande mídia, tem aí seu ineditismo e sua contribuição para a diversidade cultural 

brasileira. 

 Ação 3: Centro de Referência da Cultura Popular Max Justo Guedes 

 A proposta tem uma estreita relação com questões étnico-raciais pelo próprio perfil da 

comunidade que tem sido atendida no Alto das Mercês, durante os últimos dois anos, tendo se 

desdobrado nas parcerias com a Associação Afro-Brasileira Casa do Tesouro e com o programa 

Tugu-ná nos quilombos Palmital e Jaguara. 

 Ação 4: Parque Chacrinha 

 São João del-Rei é rica em expressões culturais, mas sua condição de patrimônio 

histórico nacional ofusca as demais manifestações, em especial as populares. Neste sentido, 

ações de mobilização e intervenção cultural nos bairros não centrais fomentam a diversidade 

cultural, constroem um sentido de pertencimento e ampliam a visão do sujeito quanto ao seu 

próprio espaço em interação com a cidade. 

 Ação 5:  Programa de Incubadora de Projetos e Ações em Economia Criativa 

 A Ação aborda projetos em arte digital, design, programação, literatura/poesia, 

música/educação musical; teatro/dança, cinema/audiovisual, congados e folias; artesanato, 

cerâmica, barro, argila, outros; moda, arquitetura, comunicação e tecnologia livre. Com foco em 

economia criativa e amplo escopo de atuação, o programa contribui para a diversidade ao 

propiciar o diálogo, a troca de experiência e conhecimento entre os diversos cursos, artes e áreas 

do saber. 

 Ação 6: Casa Aberta: Centro Internacional de Criação e Circulação Teatral 

 Ao trazer a música para o centro das discussões no ambiente teatral elevamos traços do 

longo processo de formação de uma cultura nascida do embate de costumes: a influência da 

música africana na  construção do samba e a presença do mesmo na realidade e imaginário 

brasileiros; a tolerância à diversidade que permite o diálogo direto entre escola tradicional e 

prática musical experimentada são exemplos de olhares sobre abordados no Casa Aberta. 

 A Ação 7 não se aplica a este eixo, a não ser por estar envolvida com a escola pública, 

onde a diversidade cultural brasileira se manifesta de forma latente. 

 Ação 8: Um jogo sério para registro e difusão da cultura regional sobre receitas e 

práticas culinárias 

 Este projeto busca registrar a cultura relacionada à alimentação da população local, 

difundindo saberes populares a outras comunidades, em busca de uma alimentação mais 

saudável. Em especial, deverá ser catalogada uma série de práticas e receitas tradicionais da 

culinária mineira, bem como saberes das populações rurais do Brasil, privilegiando a 

diversidade, ainda que no mesmo espaço geográfico. 

 Ação 9: Programa CiberEducação 

 No Programa CiberEducação não necessariamente serão considerados questões relativas 

à diversidade cultural brasileira, mas aspectos relacionados à cultura de uma forma geral, 

principalmente  quanto ao atual contexto social, político e cultural, compreendido como 

cibercultura, que tem influenciado  e apresentado perspectivas inovadoras para a nossa 

educação. 

 Ação 10: Projeto Arte na Praça 

 Nas apresentações artísticas e culturais, será priorizada a participação de Artistas de Rua 

de grandes centros urbanos e também de Divinópolis, com valorização da cultura popular, por 

meio da utilização de referências de artistas brasileiros e regionais. 

 Ação 11: Projeto Tertúlia: ciência, arte e cultura 

 Será priorizada a produção de acervo artístico e cultural brasileiro nas atividades que 

serão desenvolvidas, ou seja, serão prioritariamente indicados livros, filmes e músicas para o 

desenvolvimento  das ações previstas nas propostas – para a “Literatura Dialogada”, para o 

“Cine-Saúde” e para a “Música e Prosa”. Em todas as atividades propostas buscar-se-á a 



valorização da diversidade cultural brasileira por meio da utilização de referências de artistas 

brasileiros e regionais. 

 Ação 12: Inverno Cultural 

 O Inverno Cultural por vocação e princípio prima pela atenção à diversidade cultural 

brasileira, buscando sempre reunir saberes artísticos e culturais de diferentes localidades e 

diferentes orientações, proporcionando encontros e interações que fazem emergir a pluralidade. 

O lema do festival é que todo artista, artesão, mestre de saberes ou gestor cultural que participa 

do evento é tratado da mesma forma, com o mesmo respeito quanto à sua contribuição. Mesmo 

os grandes artistas que fazem a ancoragem midiática do evento, somente são contratados após 

aderirem à pluralidade das propostas do festival, ao seu caráter formativo e de legado para as 

comunidades. 

 Quanto às Ações 13 e 14, de projetos, programas, eventos institucionais, eventos 

parceiros, eventos esporádicos, dada a diversidade de orientações e áreas do conhecimento que 

agregam, certamente transitam na amálgama da diversidade cultural brasileira. 

 Considerando o espaço da universidade pública e a realidade de afirmação cultural da 

diversidade que se impõe na atualidade, contemplar a diversidade cultural brasileira passa a ser 

elemento estruturante, tanto nas esferas acadêmicas de construção de conhecimentos formais, 

como na relação com as comunidades. Ou seja, não é papel de uma universidade estabelecer 

nenhum tipo de 'triagem' cultural para indicar ou rotular o que deve e o que não deve receber 

atenção, mas sim, encontrar na diversidade o seu principal elemento criador e propulsor de 

desenvolvimento científico, humano e social. 

3. Cronograma Físico: 
Ação 1: Circuito Centro Cultural UFSJ x Corredor Cultural Sudeste 
Atividade Mês / Frequência 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Concurso de Presépios     1            1        
Concurso de Poesias          1            1   
Edital semestral para 

exposições e atividades no 

Centro Cultural UFSJ 

1      1      1      1      

Abertura de Nova Exposição 

na Galeira Principal e 

Galeria Escada 

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Abertura de Exposição 

Inverno Cultural 
           2            2 

Concertos Programa Música 

XXI 
4 4 4 4 4   4 4 4 4  4 4 4 4 4   4 4 4 4  

Programa Segunda no Solar 4 4 4 4 4   4 4 4 4  4 4 4 4 4   4 4 4 4  
Chamada para Circuito 

Musical e Teatral Centro 

Cultural x Corredor Sudeste 

1            1            

Circuito Musical Centro 

Cultural x Corredor Sudeste 
1   1   1   1   1   1   1   1   

Circuito Teatral Centro 

Cultural x Corredor Sudeste 
 1   1   1   1   1   1   1   1  

Ação 2: Orquestra e Coral da UFSJ 
Atividade Mês / Frequência 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Ensaios semanais 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Ensaios extras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ensaios gerais 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Estudo de repertório e 

preparação vocal 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Apresentações e concertos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Eurso de extensão 

“Performance da Música 

Histórica Brasileira” 

1      1      1     1       

“Práticas Avançadas em 

Canto Coral e Repertório 

Coral Brasileiro” 

1      1      1     1       

Oficina de catalogação e 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



edição musical 
Ação 3: Centro de Referência da Cultura Popular Max Justo Guedes 
Atividade Mês 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Continuação da catalogação 

dos grupos de Cultura 

Popular 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Oficinas e seminários 

visando a construção do 

projeto pedagógico da escola 

de artes e ofícios 

x x x x x x x x x x x x             

Oficinas ligadas ao 

programa  

Psico-educar 

          x x             

Oficina: olhares sobre o  

Lugar e sua paisagem 
        x x               

Oficina novos olhares:  

Arquitetura patrimonial 
x x                       

Oficina de produção de  

Máscaras africanas 
x x                       

Oficina lugar e identidade  

Social 
  x x                     

Oficina o lugar do sagrado     x x                   
Oficina  novos  olhares:  

Arquitetura  

Patrimonial II 

   x x x                   

A ÁGUA E AS CORES: 

DESENHO e  

AQUARELA PARA... 

      x x x                

Oficina “bordando idéias”       x x x                
Acessórios cerâmicos x x x x x          x x x        
Roda de contação de causos  

Sobre a serra do Lenheiro 
  x x x x                   

Oficina encadernação  

Criativa 
x x x x                     

Cerâmica – modelagem,  

Decoração e queima 
    x x x x       x x x        

Oficina de adobe        x x x               
Oficina de construção de  

Fornos de cupinzeiro 
x x x          x x x          

Oficina de ferramentas para  

Cerâmica 
   x x x                   

Oficinas de panelas de barro        x x x x x x x x x         
Implantação de um núcleo 

de Produção de cerâmica nos 

Quilombos de jaguara e  

Palmital 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Oficina de brinquedos de 

pano 
  x x                x x x x  

Oficina de culinária    x x                    
Oficina  de  modelagem  no  

Torno 
      x x x x               

Reuniões  com  grupos  de  

artesãos ligados  ao  

programa  para 

Associativismo e geração de 

renda 

       x x x x x             

Produção de cartilhas de  

Educação patrimonial 
            x x x x x x x x x x x x 

Produção de mapas afetivos  

da serra do Lenheiro 
            x x x x x x x x x x x x 

Produção de material  

Visando o turismo histórico 
            x x x x x x x x x x x x 

Oficina de construção de 

fornos para cerâmica a partir 
              x x x        



de tijolos comuns 
Oficina de adobe               x x           
Oficina  de  modelagem  no 

torno  
              x x         

Oficina de azulejos  

Decorativos em relevo. 
                x x x x     

Ação 4: Parque Chacrinha 
Atividade Mês 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Reuniões processuais de 

organização e avaliação 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Balanço do conjunto das 

atividades 
x     x      x     x       x 

Oficina de desenho urbano x                        
Feira de encontro das 

atividades 
x x  x     x  x              

Visitas de troca de 

experiências 
x x   x   x   x              

Monitoramento de mudas x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Curso de Artevivenciador 

comunitário 
x x x x x   x x x x  x x x x x        

Cinema nas comunidades  x x x x    x x x x  x x x x    x x x x  
Atividades sobre Saúde  x x x x    x x x x  x x x x    x x x x  
Desenvolvimento de projetos 

e intervenções espaciais 
x x x x    x x x x  x x x x    x x x x  

Cursinho pré-vestibular e 

aulas de reforço escolar 
x x x x    x x x x  x x x x    x x x x  

Oficina de Literatura Infantil x x x                      
Oficina de plantio de mudas     x                    
Atividades de construção de 

centro de convivência 
x x x x    x x x x  x x x x    x x x x  

Oficinas sobre técnicas 

construtivas alternativas 
x x x x                     

Atividades de articulação 

com as expressões culturais 

locais 

x x x x    x x x x  x x x x    x x x x  

Ação 5: Programa de Incubadora de Projetos e Ações em Economia Criativa 
Atividade Mês 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Seleção dos 

discentes/bolsistas 
x             x           

Reuniões de formação de 

equipes 
x             x           

Criação ID Visual/Material x x x           x x x         
Disponibilização 

infraestrutura 
   x x            x x       

Pesquisas de campo e testes 

do software 
     x x x           x x x    

Incubação         x x x x         x x x x 
Graduação/SEMEIA             x           x 
Visitas e entrevistas de 

diagnóstico curadoria 
           x x          x x 

Ação 6: Casa Aberta: Centro Internacional de Criação e Circulação Teatral 
Atividade Mês 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Ciclo de Palestras e Mesa de Debate 
Convite aos palestrantes   x                      
Divulgação Palestras     x x x                  
Realização de palestras e 

Mesa de debate 
      x                  

Avaliação e emissão de 

certificados palestras 
      x                  

Convite de Ofineiros   x                      



Divulgação Oficinas     x x x                  
Realização das oficinas       x                  
Avaliação e emissão de 

certificados oficinas 
      x                  

Apresentação artística 

Internacional 
      x                  

Show 
Seleção de bolsistas x x                       
Levantamento de relevantes 

obras do teatro musical 

produzidas no sec. XX e XI 

no Brasil 

x x x x x                    

Catalogação de canções de 

tais espetáculos 
  x x x                    

Escolha dos repertórios      x x                  
Criação dos arranjos      x x                  
Criação dos projetos de 

cenário e figurinos para o 

show 

      x                  

Ensaios       x x x         x x x     
Construção dos cenários e 

figurino 
        x            x x x  

Apresentação públicas 

gratuitas no Campi da UFSJ 

e Teatro  Municipal de SJDR 

         x x              

Avaliação do processo de 

construção e apresentação do 

show “Na boca do Povo” 

           x             

Criação de roteiros de 

dramaturgia a partir do 

repertório apresentado no 

show “Na boca do Povo” 

           x x            

Seleção de Elenco            x x            
Criação de desenhos de cena             x x           
Criação de projetos de 

cenário, figurino e 

iluminação 

               x         

Fechamento da dramaturgia                x         
Apresentação públicas 

gratuitas 
                    x x x  

Ação 7: Experimentoteca das Ciências e Matemática 
Atividade Mês 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Seleção do aluno bolsista x x                       
Treinamento do bolsista   x x x x x x                 
Atualização das cotações e 

compra dos kits da 

Experimentoteca 

x x                       

Reunião com diretores das 

escolas para apresentação da 

Experimentoteca 

  x x x x x x                 

Viagem ao CDCC da USP 

em São Carlos. Treinamento 

para operação da 

Experimentoteca 

x                        

Capacitação dos membros da 

equipe de divulgação da 

experimentoteca 

    x x x x x x               

Divulgação do programa 

para os professores de 

ciência e 

Matemática nas escolas 

      x x x x x x             

Teste com professores da 

Educação Básica - 
        x x x x             



supervisores do PIBID 
Teste em pequena escala nas 

escolas parceiras 
            x x x x x x       

Funcionamento pleno da 

Experimentoteca  
                  x x x x x x 

Avaliações e coleta de dados 

para pesquisa 
        x x x x x x x x   x x x x   

Elaboração de artigo 

científico 
                x x x x x x   

Elaboração do relatório 

parcial 
          x x             

Produção do relatório final                       x x 
Ação 8: Um jogo sério para registro e difusão da cultura regional sobre receitas e práticas culinárias 
Atividade Mês 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Pesquisa e documentação de 
receitas e práticas culinárias da 

região 

x x x x         

Criação de um catálogo e uma 
aplicação web para o seu acesso 

   x x        

Ludificação / concepção do jogo 

sério 
    x x x x x x   

Implementação de serviços web      x x x x    
Implementação do aplicativo 

para dispositivo móvel 
      x x x x   

Implementação do aplicativo 
como uma aplicação web 

      x x x x   

Testes, avaliação e refinamentos         x x x x 
Ação 9: CiberEducação 
Atividade Mês 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Seleção dos 

discentes/bolsistas 
x x                       

Criação e  manutenção  do  

espaço virtual 
 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Reunião para orientações 

gerais 
x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

Pesquisa  bibliográfica  e 

documental 
 x x x x x x x x    x x x x         

Desenvolvimento  e  testes  

do modelo  de  ebook  

interativo  e multimídia 

  x x x  x x x                

Aplicação e avaliação do 

modelo de ebook interativo e 

multimídia 

        x x x  x x x x   x x x x x  

Realização/desenvolvimento  

dos cursos para os 

professores 

  x x  x x  x x    x x    x x  x x  

Análise e avaliação do 

Programa 
  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

Ações para divulgação e 

debate sobre o uso das TDIC 

na Educação 

  x    x   x    x     x     x 

Avaliação final            x           x x 
Ações 10 e 11: Projeto Arte na Praça e Projeto Tertúlia: ciência, arte e cultura 
Atividade Mês 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Projeto Arte na Praça 
Seleção dos discentes x x                       
Reuniões quinzenais para 

orientação das atividades 
x x x x x x x x x x x x             

Apresentações artístico-

culturais 
x x x x x x x x x x x x             

Avaliação final           x x             
Projeto Tertúlia: ciência, arte e cultura 
Seleção dos discentes             x x           



Reuniões quinzenais para 

orientação das atividades 
            x x x x x x x x x x x x 

Apresentações artístico-

culturais 
            x x x x x x x x x x x x 

Avaliação final                       x x 

4. Referências Bibliográficas: 

 
AGUAIR, G; JOYE, C. Da webaula ao e-book interativo: evolução do material didáticodos cursos a distância no IFCE. In: 
COLÓQUIO LUSO-BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E ELEARNING, 3., 2013, Lisboa. Anais... . S. I.: Colóquio 

Luso-brasileiro de Educação A Distância e Elearning, 2013. p. 1 - 20. Disponível em: <http://lead.uab.pt/?p=2790>. Acesso em: 18 

maio 2014. 
ARNAB, S. et al (Ed.). Serious Games for Healthcare: Applications and Implications. S. I.: Igi Global, 2012. 345 p.  

BAUMAN, Zygmunt. Vida para o consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 

BONFITTO, Matteo. O ator compositor: as ações físicas como eixo: de Stanislávski a Barba. São Paulo: Perspectiva, 2002. 
BORGES, A. T. Novos rumos para o laboratório escolar de ciências. Caderno Catarinense de Ensino de Física, S. I., v.19, n.3, 

p.291-313, dez. 2002. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/issue/view/1142>. Acesso em: 17 mar. 2015.  

BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.  
BRASIL. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Patrimônio Imaterial. Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=10852&retorno=paginaIphan>. Acesso em: 17 mar. 2015.  

BRASIL. Lei Nº 9.394/1996. Brasília, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 17 mar. 
2015. 

BRASIL. Lei Nº 10.639/2003. Brasília, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm >. Acesso em: 

17 mar. 2015. 
BRASIL. Ministério da Cultura. (Org.). Plano Nacional de Cultura. Disponível em: <http://pnc.culturadigital.br/>. Acesso em: 17 

mar. 2015.BARANOWSKI, Tom et al (Org.). Video game play, child diet, and physical activity behavior change a randomized 
clinical trial. American Journal Of Preventive Medicine. S. I., v. 40, n. 1, p. 33-38. jan. 2011.  

BRASIL. Ministério da Educação. Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino 

Médio - Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/CienciasNatureza.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2015. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Guia alimentar para a população brasileira : promovendo a 

alimentação saudável / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, .  Brasília : Ministério da Saúde, 2008. 210 p. – (Série 
A. Normas e Manuais Técnicos). 

BUCKINGHAM, David. Cultura Digital, Educação Midiática e o Lugar da Escolarização. Educação & Realidade, S. I., v. 5, n. 3, 

p.37-58, set. 2010. Disponível em: <http://www.seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/13077/10270>. Acesso em: 
17 mar. 2015.  

CARDOSO, Fernando Henrique et. al. (Ed.) & WEFFORT, Francisco C. et al (Ed.). América Latina - Ensayos de Interpretación 

Sociológico-Política. Santiago: Universitária, 1970. 
CASTRO, I.R.R. et al. A culinária na promoção da alimentação saudável. Revista de Nutrição, Campinas, v. 20, n. 6, dez. 2007. 

Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S1415-52732007000600001>. Acesso em: 17 mar. 2015.  

CHAUÍ M. Cultura e Democracia. São Paulo: Cortez, 1993.  
COSTA, Heloísa Soares de Moura. Desenvolvimento Urbano Sustentável: uma contradição de termos? Revista Brasileira de 

Estudos Urbanos e Regionais. Rio de Janeiro: ANPUR, v. 1, n. 2, p. 55-71, nov.1999. 

CULLEN, K.W. et al. Squire‟s Quest: Intervention changes occurred at lunch and snack meals. Appetite, S. I. v. 45, n.2 p. 148-51. 
out. 2005. 

DETERDING, S., DIXON, D., KHALED, R., & NACKE, L. (2011). From Game Design Elements to Gamefulness: Defining 

“Gamification”. In: International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments, 15, 2011, Tampere. 
. Anais... . S. I.: International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media, 2011. p. 9-15.  

DRUMMOND, Mota Juliana. Marcas deles em mim: Memória, Música e Formação do Ator. 2012. 160 f. Tese (Mestrado) - 

Curso de Artes, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012.  
DUARTE, M. eBook: desvendando os livros feitos de pixels. Brasilia: Pagelab, 2011. 

EAGLETON, Terry. A ideia de cultura. São Paulo: Editora UNESP, 2005. 

FALCÃO, D. A Física em museus e centros de ciência. In GARCIA N.M.D., HIGA I., ZIMMERMANN E., SILVA C.C. e 
MARTINS A.F.P. Martins et. al. (ed.). A Pesquisa em Ensino de Física e a sala de aula: articulações necessárias. São Paulo: 

Editora Livraria da Física, 2012. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1996.  
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. 

GROTOWSKI, Jerzy & FLASZEN, Ludwik. O teatro laboratório de Jerzy Grotowski 1959-1969. São Paulo: Perspectiva, 2010  

GRUPO ARTISTAS NA RUA. Artistas na Rua. Disponível em: <http://www.artistasnarua.com.br/textos>. Acesso em: 17 mar. 
2015. 

GUINSBUG, J. Stanislavski, Meierhold & Cia. São Paulo: Perspectiva, 2008. 

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2006. 
HARVEY, David. The„new‟imperialism: on spatio-temporal fixes and accumulation by dispossession.  Socialist Register: The 

New Imperial Challenge [S.I.], v.40, n. 1, p.63 – 87, jul. 2004. Disponível em: < 

http://socialistregister.com/index.php/srv/article/view/5811#.VQg0W9LF9mo>. Acesso em: 17 mar. 2015. 
HEIDEGGER, Martin. Construir, habitar, pensar. Petrópolis: Vozes, 2009. 

HOLANDA, Sérgio Buarque. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

KOSTER, R. A Theory of Fun for Game Design. S.I.: Paraglyph Press, 2004. 
LEFEBFRE, Henri. A cidade do capital. Rio de Janeiro: DP&A, 1999. 

LEITE, Ligia Silva. "Mídia e a perspectiva da tecnologia educacional no processo pedagógico contemporâneo." In: FREIRE, 

Wendel et. al. (org.). Tecnologia e educação: as mídias na prática docente. Rio de Janeiro: Wak, 2008, p. 61-77. 
LEMOS, André, e LEVY, Pierre. O futuro da internet: em direção a uma ciberdemocracia planetária. São Paulo: Paulus, 2010. 

LEMOS, André: Olhares sobre a cibercultura. Porto Alegre: Sulina, 2003, p.11-23.  

LESSIG, Lawrence. Cultura Livre: Como a Mídia Usa a Tecnologia e a Lei Para Barrar a Criação Cultural e Controlar a 

Criatividade. São Paulo: Trama, 2005.  

http://lead.uab.pt/?p=2790
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/issue/view/1142
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=10852&retorno=paginaIphan
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm
http://pnc.culturadigital.br/
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/CienciasNatureza.pdf
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/13077/10270
http://dx.doi.org/10.1590/S1415-52732007000600001
http://www.artistasnarua.com.br/textos
http://socialistregister.com/index.php/srv/article/view/5811#.VQg0W9LF9mo


LEVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 2009. 

MANHÃES, Luiz Carlos Siqueira. Redes que te quero redes: por um pedagogia da embolada In: OLIVEIRA, Inês Barbosa,  

ALVES, Nilda et. al. (orgs.).Pesquisa no/do cotidiano das escolas: sobre redes de saberes. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.  
MATTAR, J. Games em educação: como os nativos digitais aprendem. São Paulo: Pearson, 2010.  

MATTOS, Carlos A. Globalización, negocios inmobiliarios y transformación urbana. In: MCGONIGAL, J. Reality Is Broken: 

Why Games Make Us Better and How They Can Change the World. S. I.: Penguin Books, 2011. p. 416. 
MOREIRA, M. A. Teorias de aprendizagem. São Paulo: EPU, 2011 

MOREIRA, M. A. A Teoria da aprendizagem significativa e sua implementação em sala de aula. Brasília: UnB, 2006. 

MORIN, Edgar. Os sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. Brasília: UNESCO, 2001.  
MORI, R. C.; CURVELO, A. A. S. A Experimentoteca do Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC-USP): 30 Anos de 

Contribuições ao Ensino de Ciências. Revista de Cultura e Extensão USP, v. 11, n. 1, p. 51-63, mai. 2014. 

MOTA, Juliana. Para aprender a observar: Em busca de uma atuação polifônica. 2007. 97 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de 
Artes, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007.  

NATÁLIO, Carlos e BIDARRA, José - Ebooks multimédia : o próximo capítulo na divulgação cultural? In: Encontro sobre Jogos e 

Mobile Learning, 2, 2014 Coimbra. Anais... . S. I.: Encontro sobre Jogos e Mobile Learning. p.1-12. Disponível em: < 

http://hdl.handle.net/10400.2/3190>. Acesso em: 17 mar. 2015. 

NOGUEIRA,M.D.P.(org) Extensão Universitária: diretrizes conceituais e políticas: Documentos Básicos do Fórum Nacional 

de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras. Belo Horizonte: PROEX/UFMG; Fórum, 2000.  
NORBERGSCHULZ, Christian. O fenômeno do lugar. IN: NESBITT, Kate. Uma Nova agenda para a arquitetura: Antologia 

Teórica 1965 – 1995. São Paulo: Cosac Naif., 2010. 

NOVAK, J. D.; CAÑAS, A. J. Theoretical Origins of Concept Maps, How to Construct Them, and Uses in Education. Reflecting 

Education Online Journal, S. I., v.3, n. 1-2, nov. 2007. Disponível em: <https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-

BR&q=Theoretical+Origins+of+Concept+Maps%2C+How+to+Construct+Them%2C+and+Uses+in+Education&btnG=&lr=>. 

Acesso em: 17 mar. 2015. 
OLIVEIRA, Inês Barbosa, e ALVES, Nilda et. Al. (orgs.).Pesquisa no/do cotidiano das escolas: sobre redes de saberes. Rio de 

Janeiro: DP&A, 2001.  

OLIVEIRA, Inês Barbosa e SGARBI, Paulo. Estudos do cotidiano & educação. Belo Horizonte: Autêntica editora, 2008. 
PAIVA, C. Elementos para uma epistemologia da cultura midiática. Culturas Midiáticas -Revista do Programa de Pós-

Graduação em Comunicação da Universidade Federal da Paraíba, S. I.,  v. 1, n. 01, p.1 – 12, jul. /dez. 2008. Disponível em: < 

http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/cm/article/view/11622/6662>. Acesso em: 17 mar. 2015. 
PICON-VALLIN, Béatrice. A cena em ensaios. São Paulo: Perspectiva. 2009. 

ROOSEN, C. The Renaissance of the Interactive Book.  UX Magazine, S. I., art. 586, dez. 2010. Disponível em: 

<http://uxmag.com/articles/the-renaissance-of-the-interactive-book>. Acesso em: 17 mar. 2015. 
SACCOL, A., SCHLEMMER, E., & BARBOSA, J. (2011). M-learning e u-learning: novas pespectivas da aprendizagem móvel 

e ubiqua. São Paulo: Pearson, 2011. 

SANTOS, L. A. S. Educação alimentar e nutricional no contexto da promoção de práticas alimentares saudáveis. Revista de 

Nutrição, Campinas, v. 18, n.5. p. 681-692, out.2005.  

SANTOS, Milton. Pobreza Urbana. São Paulo: Editora da USP, 2009.  

SASSERON, L.H. e CARVALHO, A.M.P.. Alfabetização Científica: uma revisão bibliográfica. Investigações em Ensino de 

Ciências, S.I. v.16, n.1 p. 59-77, 2011. 

SENA, Gildeon, & MOURA, Juliana. Jogos eletrônicos e educação: novas formas de aprender. Game Cultura, S. I, nov. 1999. 
Disponível em:< http://www.Gamecultura.com br/index.php>. Acesso em: 17 mar. 2015. 

SEVCENKO, Nicolau. A corrida para o século XXI: no loop da montanha-russa. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 

SEVERINO, A. J. Educação e Universidade: conhecimento e construção da cidadania. Interface: comunicação, saúde e educação, 
Botucatu, v.6, n.10, p. 117-24, out 2002. Disponível em:< http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-

32832002000100015&script=sci_arttext>. Acesso em: 17 mar. 2015. 

SILVEIRA, R. L. L., PEREIRA, P. C .X., UEDA, V. et. al. (Org.) Dinâmica imobiliária e reestruturação urbana na América 

Latina. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2006. p. 45 a 63. 

SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. Software livre: a luta pela liberdade do conhecimento. São Paulo: Editora Fundação Perseu 

Abramo, 2004.  
SIQUEIRA, Angela C. de. AS NOVAS RELAÇÕES ENTRE A UNIVERSIDADE E A SOCIEDADE BRASILEIRA NA ERA DA 

REVOLUÇÃO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA: O SABER (PODER) EM DISPUTA. Disponível em: 

<http://www.anped11.uerj.br/18/SIQUEIRA.htm>. Acesso em: 17 mar. 2015. 
SOBRINHO, Antonio Gaio. Sanjoanidades – Um passeio Histórico e turístico por São João del Rei. São João del-Rei: A Voz do 

Lenheiro, 1996. 

SQUEFF, Enio & WISNIK, José Miguel. O nacional e o popular na cultura brasileira. São Paulo: Brasiliense, 2004. 
STALLMAN, Richard M. Software libre para una sociedad libre. Madrid : Traficantes de Sueños, 2004. 

STANISLAVSKI, Constantin. A preparação do ator. Rio de Janeiro: Civ. Brasileira, 2005. 

UNESCO. DECLARAÇÃO UNIVERSAL DA UNESCO SOBRE A DIVERSIDADE CULTURAL. 2001. Disponível em: 

<http://www.peaunesco-sp.com.br/destaque/diversidade_cultural.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2015. 

UNESCO.  Patrimônio Cultural no Brasil. Disponível em: 

<http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/worldheritage/culturalheritage>. Acesso  em: 13 abr. 2011. 
VIEIRA, Sofia Lerche. A democratização da universidade e a socialização do conhecimento. In: FÁVERO, Maria de Lourdes. A 

universidade em questão. Petrópolis: Vozes, 1989.  

ZAMORA, M. H. Empoderamento, ação social e meio ambiente. Revista de Ecologia do Século 21, Rio de Janeiro, ed. 113, p. 36-
37, abr. 2006. Disponível em: <http://www.eco21.com.br/textos/textos.asp?ID=1327>. Acesso em: 17 mar. 2015. 

http://hdl.handle.net/10400.2/3190
https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&q=Theoretical+Origins+of+Concept+Maps%2C+How+to+Construct+Them%2C+and+Uses+in+Education&btnG=&lr=
https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&q=Theoretical+Origins+of+Concept+Maps%2C+How+to+Construct+Them%2C+and+Uses+in+Education&btnG=&lr=
http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/cm/article/view/11622/6662
http://uxmag.com/articles/the-renaissance-of-the-interactive-book
http://www.gamecultura.com/
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-32832002000100015&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-32832002000100015&script=sci_arttext
http://www.anped11.uerj.br/18/SIQUEIRA.htm
http://www.peaunesco-sp.com.br/destaque/diversidade_cultural.pdf
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/worldheritage/culturalheritage
http://www.eco21.com.br/textos/textos.asp?ID=1327

