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DADOS DA AÇÃO DE EXTENSÃO
Código: PJ082-2020
Título: CESTA CULTURAL
Ano: 2020
Período de Realização: 04/05/2020 a 31/12/2020
Tipo: PROJETO
Situação: EM EXECUÇÃO
Município de
Realização:
Espaço de Realização:
Abrangência: Local

Público Alvo: Discentes dos Cursos Integrados, Graduações e Subsequente/Concomitante.
Servidores da Unidade e outros Campi CEFET-MG.

Unidade Proponente: DVN - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO / CEFETMG
Unidade
Orçamentária: -

Outras Unidades
Envolvidas:
Área Principal: Cultura
Área do CNPq: Lingüística, Letras e Artes
Fonte de
Financiamento:

FINANCIAMENTO INTERNO (Edital 21/2020 - Seleção pública para apoio a PROJETOS
de extensão)

Convênio Fundação: NÃO
Renovação: NÃO
Nº Bolsas Solicitadas: 1
Nº Bolsas Concedidas: 1
Nº Discentes
Envolvidos: 0

Faz parte de Programa
de Extensão: NÃO

Grupo Permanente de
Arte e Cultura: NÃO

Público Estimado: 1200 pessoas
Público Real Atendido: Não informado
Tipo de Cadastro: SUBMISSÃO DE NOVA PROPOSTA

Contato
Coordenação: FLAVIO JOSE DE ARAUJO MATEUS
E-mail:
Telefone:

Detalhes da Ação
Resumo do Produto:
O Projeto de Extensão CESTA CULTURAL visa proporcionar atividades culturais e musicais à comunidade escolar
do CEFET-MG campus Divinópolis, despertando novos olhares e paixões pela cultura, além de incentivar o lado
lúdico e artístico dos alunos e servidores. Ele teve seu início no ano de 2013, com o nome de “Almoço Musical”,
proporcionando diferentes estilos musicais no horário do almoço e apresentações musicais de alunos às sextas-
feiras. A partir daí o projeto foi aumentando seus objetivos e passou a contar também com apresentações
culturais diversas: teatro, contos, poesia, etc. Nas últimas edições do projeto, surge a “Sexta Cultural”, um
evento que acontece em uma sexta-feira de cada mês, com diversas apresentações culturais sobre um
determinado tema, escolhido entre os alunos e servidores. Já tivemos diversos temas, tais como: amor,
saudade, diversidade, despedidas, dentre outros. Contamos também com a participação de diversos artistas
como Tia Elza (artista local) e Meninas de Sinhá (mulheres do bairro Alto Vera Cruz – Belo Horizonte).
Atualmente a “Sexta Cultural” passou a se chamar “Cesta Cultural”, e acontece em outros dias da semana. Em
todas as edições, o evento foi bem aceito por todos da comunidade e o retorno foi sempre positivo por parte
dos participantes e dos organizadores. Quando acontece a “Cesta Cultural” a unidade fica em festa! Foi um
ganho enorme o desenvolvimento desse projeto na unidade com momentos culturais em um ambiente com
uma alta carga-horária de disciplinas. Devido a grande aceitação e impactos positivos junto a comunidade
cefetiana, a “Cesta Cultural” pretende ampliar-se à comunidade externa, para além do CEFET, levando seus
temas através de suas expressões de arte e cultura para outros ambientes, tais como a escola municipal do
ensino fundamental (Escola Hermínia Corgozinho), a escola municipal de música (Escola Maestro Ivan Silva), e
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o instituto de educação especial (Instituto Helena Antipoff), fazendo, desta forma uma integração entre as
instituições e apresentando a Comunidade Cefetiana à população jovem da cidade de Divinópolis.
Palavras-Chave:
CULTURA, ARTE, INTEGRAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE
Justificativa: 
Esta ação visa levar temas de relevância social através de manifestações artísticas às instituições educacionais,
apropriando-se da linguagem dos discentes, fato que amplia a comunicação entre os jovens. Os alunos ao
formarem seus grupos e elaborar suas apresentações desenvolvem capacidades de interação, planejamento e
organização. Experiências que impactam na vida escolar. O ato de apresentar seus trabalhos em instituições
externas lhes confere maior senso de responsabilidade. Existe ganho para ambas as partes, da instituição que
receberá o evento, e dos alunos, pela prática da organização da atividade. Além disso, quando ocorre algum
evento promovido pelo CEFET em outras instituições do município, esta é de grande impacto, considerando a
representatividade que nossos discentes têm no imaginário dos jovens que têm intenção de ingressar no
CEFET-MG.
Resumo: 
O Projeto de Extensão CESTA CULTURAL visa proporcionar atividades culturais e musicais à comunidade escolar
do CEFET-MG campus Divinópolis, despertando novos olhares e paixões pela cultura, além de incentivar o lado
lúdico e artístico dos alunos e servidores. Ele teve seu início no ano de 2013, com o nome de “Almoço Musical”,
proporcionando diferentes estilos musicais no horário do almoço e apresentações musicais de alunos às sextas-
feiras. A partir daí o projeto foi aumentando seus objetivos e passou a contar também com apresentações
culturais diversas: teatro, contos, poesia, etc. Nas últimas edições do projeto, surge a “Sexta Cultural”, um
evento que acontece em uma sexta-feira de cada mês, com diversas apresentações culturais sobre um
determinado tema, escolhido entre os alunos e servidores. Já tivemos diversos temas, tais como: amor,
saudade, diversidade, despedidas, dentre outros. Contamos também com a participação de diversos artistas
como Tia Elza (artista local) e Meninas de Sinhá (mulheres do bairro Alto Vera Cruz – Belo Horizonte).
Atualmente a “Sexta Cultural” passou a se chamar “Cesta Cultural”, e acontece em outros dias da semana. Em
todas as edições, o evento foi bem aceito por todos da comunidade e o retorno foi sempre positivo por parte
dos participantes e dos organizadores. Quando acontece a “Cesta Cultural” a unidade fica em festa! Foi um
ganho enorme o desenvolvimento desse projeto na unidade com momentos culturais em um ambiente com
uma alta carga-horária de disciplinas. Devido a grande aceitação e impactos positivos junto a comunidade
cefetiana, a “Cesta Cultural” pretende ampliar-se à comunidade externa, para além do CEFET, levando seus
temas através de suas expressões de arte e cultura para outros ambientes, tais como a escola municipal do
ensino fundamental (Escola Hermínia Corgozinho), a escola municipal de música (Escola Maestro Ivan Silva), e
o instituto de educação especial (Instituto Helena Antipoff), fazendo, desta forma uma integração entre as
instituições e apresentando a Comunidade Cefetiana à população jovem da cidade de Divinópolis.
Palavras-Chave:
CULTURA, ARTE, INTEGRAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE
Metodologia: 
As ações consistem em, primeiramente, fazer uma chamada interna para captar os alunos interessados nas
apresentações (já existe uma “fila” de alunos que se “inscrevem” para apresentações). Neste momento é
apresentado o tema que norteará as apresentações. As ações ocorridas no CEFET são nos intervalos de almoço
dos alunos do Técnico Integrado (entre 11h20m e 12h30m). Para as atividades externas, será respeitado o
horário de aulas dos participantes, tanto da instituição, quanto o horário dos alunos do CEFET, o que não
interferirá nas atividades escolares dos discentes. As instituições que participarão do evento já disponibilizaram
agenda para as ações, e terão participação na escolha do tema e formato de apresentação. As apresentações
em sua maioria são “números” musicais, em que ocorre interação dos alunos do CEFET com o público, sempre
mediado pelo organizador da Cesta Cultural. Poderá ocorrer também declamações de poesias, apresentações de
danças, dentre outras expressões artísticas. Instrumentos musicais utilizados nas apresentações são dos
próprios alunos que se prontificam a utilizá-los. O deslocamento e permanência fora das instalações do CEFET-
MG de discentes menores atenderão todos os quesitos e dispositivos legais, sempre sob a tutela e orientação
dos coordenadores/organizadores deste projeto ou seus indicados (servidores do CEFET-MG).
Parceiros e Obrigações: 
Os principais parceiros deste projeto são: - Escola Municipal Hermínia Corgozinho – escola pública de ensino
fundamental; - Escola Municipal de Música Maestro Ivan Silva – tradicional instituição pública que oferece
cursos de música para Divinópolis e região; - Instituto Helena Antipoff - instituto filantrópico que atende
pessoas com deficiência de Divinópolis e região. A prefeitura municipal também é parceira, pois duas edições
ocorrerão em praças públicas no município de Divinópolis. A escolha destes parceiros para a participação deste
projeto originou-se de uma vontade conjunta existente entre estas instituições e o CEFET de se aproximarem. O
CEFET é uma escola de ensino de referência em excelência. Estes institutos sempre se dispuseram a fazer uma
aproximação do CEFET de alguma forma.
Direitos de Propriedade Intelectual: 
Não existe nenhum registro (ou patente) dessa ação enquanto uma marca (por enquanto), entretanto é sabido
em nossa Comunidade (nosso Campus) que a CESTA CULTURAL é um dos nossos maiores patrimônios
imateriais, haja vista o senso de pertencimento pelo qual os discentes e servidores têm por este “evento”.
Referências: 
BRASIL. Lei Federal n. 8069, de 13 de julho de 1990. ECA _ Estatuto da Criança e do Adolescente. POLI, Maria
Cristina and FAISSOL, Katia Regina. Adolescer com Arte (e psicanálise): projetos escolares. Educ. Real.
[online]. 2016, vol.41, n.3, pp.833-851. Epub Nov 24, 2015. ISSN 0100-3143. https://doi.org/10.1590/2175-
623651152.

Membros da Equipe
Nome Categoria Função Departamento Situação Início Fim
FLAVIO JOSE DE
ARAUJO MATEUS SERVIDOR Coordenador(a) CADDV Ativo

Permanente 04/05/2020 31/12/2020

RODRIGO ALVES DOS
SANTOS DOCENTE Colaborador(a) DFGDV Ativo

Permanente 04/05/2020 31/12/2020



Nome Categoria Função Departamento Situação Início Fim
ELENA MARIA DA
CUNHA SERVIDOR Colaborador(a) DEMDV Ativo

Permanente 04/05/2020 31/12/2020

INARA GUIMARAES DE
SOUSA SERVIDOR Colaborador(a) DEMDV Ativo

Permanente 04/05/2020 31/12/2020

EMERSON DE SOUSA
COSTA DOCENTE Colaborador(a) DFGDV Ativo

Permanente 04/05/2020 31/12/2020

ANA PAULA CORREA SERVIDOR Colaborador(a) CPDV Ativo
Permanente 04/05/2020 31/12/2020

Discentes com Planos de Trabalho
Nome Vínculo Situação Início Fim

Discentes não informados
Ações das quais o PROJETO faz parte

Código - Título Tipo
Esta ação não faz parte de outros projetos ou programas de extensão

Orçamento Detalhado
Descrição Valor Unitário Quant. Valor Total
PASSAGENS

Despesas com transportes/passagens para músicos e outros
artistas convidados participarem das apresentações em praças
públicas

R$ 500,00 1.0 R$ 500,00

SUB-TOTAL (PASSAGENS) 1.0 R$ 500,00

 

MATERIAL DE CONSUMO
Materiais gráficos. Insumos para organização e divulgação das
ações do evento em locações externas ao Campus do CEFET-
MG.

R$ 1.500,00 1.0 R$ 1.500,00

SUB-TOTAL (MATERIAL DE CONSUMO) 1.0 R$ 1.500,00

 

DIÁRIAS
Diárias para músicos e outros artistas convidados participarem
das apresentações em praças públicas e/ou nas locações
externas ao Campus CEFET-MG.

R$ 700,00 1.0 R$ 700,00

SUB-TOTAL (DIÁRIAS) 1.0 R$ 700,00

 

PESSOA JURÍDICA
Locações de equipamentos de som diversos,
contratações/locações de serviços/mãos-de-obra
especializadas em organizações e promoções de eventos, a fim
de atender as ações que ocorrerão em áreas externas ao
Campus do CEFET-MG

R$ 1.800,00 1.0 R$ 1.800,00

SUB-TOTAL (PESSOA JURÍDICA) 1.0 R$ 1.800,00

 

Consolidação do Orcamento Solicitado

Descrição Financiamento
Interno

Fundação de
Apoio

Financiamento
Externo

Total
Rubrica

PESSOA JURÍDICA R$ 1.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.800,00

MATERIAL DE
CONSUMO R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00

DIÁRIAS R$ 700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 700,00

PASSAGENS R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00

Arquivos
Descrição Arquivo
Cronograma das Ações

Observações

Cronograma de Ações - Atualizado em 04/05/2020

Orçamento Aprovado
Descrição FAEx (Interno)
PESSOA JURÍDICA R$ 1.800,00

MATERIAL DE CONSUMO R$ 1.500,00



Descrição FAEx (Interno)
DIÁRIAS R$ 700,00

PASSAGENS R$ 500,00

Lista de departamentos envolvidos na autorização da proposta
Autorização Data Análise Autorizado
DVN - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECATRÔNICA 23/03/2020 10:22:16 SIM

DVN - DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO GERAL 26/03/2020 15:52:28 SIM

DVN - DIRETORIA DA UNIDADE DIVINÓPOLIS 27/03/2020 13:16:34 SIM

DVN - COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 27/03/2020 21:08:30 SIM
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