I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Título do projeto: Valorização da Cultura Afro e Indígena na Escola
Data de cadastro:
Situação:
( ) novo
(x ) reoferta
( ) prorrogação
Campus / curso de origem: São Gabriel – Licenciatura em Biologia e Gestão Ambiental Outros campi / curso(s) envolvidos:
Parcerias:
( ) não
( x) sim
Nome da instituição: Escolas Estaduais de Ensino Fundamental
Forma de participação:
( ) financiamento ( ) concepção ( x) desenvolvimento ( ) avaliação ( ) elaboração de produtos
Tipo de cadastro:
( ) programa
( ) projeto vinculado a programa. Nome do programa:
( x ) projeto não vinculado a programa
( ) Área de conhecimento: Áreas temáticas:
( ) Ciências Exatas e da Terra
( ) Comunicação
( ) Ciências Biológicas
( ) Cultura
( ) Engenharia / Tecnologia
( ) Direitos Humanos e Justiça
( ) Ciências da Saúde
( X ) Educação
( ) Ciências Agrárias
( ) Meio Ambiente
( X ) Ciências Sociais Aplicadas
( ) Saúde
( ) Ciências Humanas

( )Tecnologia e Produção
( ) Lingüística, Letras e Artes
( ) Trabalho
( ) Modalidade: Abrangência:
( ) curso
( ) local
( ) congresso
( ) regional
( x) seminário
( ) estadual
( ) ciclo de debates
( ) nacional
( ) exposição
( ) internacional
( ) espetáculo
( ) evento esportivo
( ) festival
( x ) outros. Especificação: Organização de Oficinas temáticas para valorização da Cultura Afrobrasileira e indígena no Currículo Escolar de Escolas de Ensino Fundamental.
II. DETALHAMENTO
Carga horária da modalidade (atividade do projeto): 20h
Público alvo: alunos de graduação e comunidade escolar
Número estimado de pessoas atingidas: 3.600
Período de realização (dd/mm/aa) Início: maio de 2011 Término: Dez de 2011
Local de realização: Escolas Estaduais de Ensino Fundamental
Interface(s): ( x ) ensino de graduação ( ) ensino -pós-graduação ( x ) pesquisa
Objetivos (gerais e específicos):
•
•
•

Valorizar e divulgar a cultura material e imaterial do afro-brasileiro e indígena no ambiente
escolar;
Identificar e mostrar instrumentos, recursos didáticos produzidos com escolas do município;
Disponibilização à comunidade escolar de Oficinas práticas a respeito do tema através de
palestras e elaboração de materiais didáticos.

Justificativa:
O presente projeto de Organização e apresentação de palestras, Oficinas a cerca da Cultura
Afro-brasileira e Indígena deve-se ao fato de haver uma grande contribuição destas etnias na
formação da cultura da região em que a Unipampa encontra-se atuando bem como de uma força
legal que institui a obrigatoriedade das Instituições de ensino em trabalhar a referida temática. O
objetivo maior é preservar a memória e valorizar a cultura que existe ao longo do tempo na história
da Sociedade Brasileira.
Tal iniciativa sobre a Valorização da Cultura Afro-brasileira e indígena e das ações
educacionais em forma de Oficina, tendo como referência a discussão e mostra, na

contemporaneidade, da existência desta contribuição das etnias para a sociedade brasileira, se dará
em forma de construção dos saberes com a comunidade escolar e local.
Também é uma iniciativa que serve para a organização e conservação de material para
pesquisas futuras, definido pelas políticas de promoção da igualdade racial.
Metodologia de execução:
O Projeto prevê o levantamento de fontes e organização do material a serem
disponibilizados ao público alvo, contribuindo para a preservação da memória e a valorização da
cultura.
Palestra dialogada e execução de atividade prática deverão nortear os passos dentro de uma
pesquisa que visa buscar, preservar e disponibilizar fontes que permitam a realização de aulas e
estudos de caráter histórico acerca da cultura afro-brasileira e indígena na região. Isso porque
arquivos, bibliotecas, mesas de discussão, vídeos, reportagens, etc. ocupam lugar de destaque na
promoção de ações educativas.
Súmula:
Cronograma
MAI
MÊS/
ATIVIDADE
Elaboração
X
Execução
Avaliação

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

x

x

X

x

x

x

X
x

Avaliação (descrição sucinta de critérios e indicadores): Será considerado satisfatório a partir da
avaliação positiva, aprovado pela comunidade Escolar e local, a partir da avaliação institucional
prevista no projeto de execução de extensão da Unipampa com o preenchimento de questionário
avaliativo.
Local de inscrições: Núcleo de Desenvolvimento Educacional (NuDe)
Período de inscrições: abril de 2011
Número de vagas/participantes: 2
Taxa de inscrição: (x ) não ( ) taxa única ( )
Certificados:
( x ) sim ( ) não
ORÇAMENTO
RUBRICA
QUANTIDADE
CUSTEIO (A) Material de consumo
Serviço Pessoa Física
Serviço Pessoa Jurídica
INVESTIMENTO (B) Equipamentos
Material permanente

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

T OT AL (A+ B)
FONTES DOS RECURSOS FINANCEIROS
RUBRICA

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

Recursos próprios UNIPAMPA
Convênios
Taxa de inscrição
T OT AL (A+ B)

VALOR TOTAL

III. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO
.
Membros da própria IES
3.1 Coordenação
Nome do/a Coordenador/a: Susy Elizabeth Pinheiro Canes
SIAPE: 2725645
CPF: 625957760-53
Cargo: Docente
Lotação (campus): São Gabriel
Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva
Telefone: (55) 3232 6075
Email:
Número de horas de atividades desenvolvidas no projeto: 4h
3.2 Equipe executora
Código 3.2.1 Docentes
Nome: Susy Elizabeth Pinheiro Canes
SIAPE: 2725645
CPF: 625957760-53
Cargo: Professor Orientador
Lotação (campus): São Gabriel
Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva
Telefone: (55) 3232 6075
Email: susycanes@gmail.com
Função no projeto: Orientadora
Número de horas de atividades desenvolvidas no projeto: 4h
Código 3.2.2 Alunos
Nome: Wesley Monteiro Ribeiro
Curso: ( X) graduação ( ) pós-graduação
Vínculo: ( ) Bolsista (X ) Não-bolsista
Número de matrícula: 101150653 CPF:
Curso / campus: São Gabriel
Telefone:
Email:
Função no projeto: monitor
Número de horas de atividades desenvolvidas no projeto: 20h
Nome: Luana Correa Rangel
Curso: ( X) graduação ( ) pós-graduação
Vínculo: ( ) Bolsista (X ) Não-bolsista
Número de matrícula: 101150651
CPF:
Curso / campus: São Gabriel
Telefone:
Email:
Função no projeto: monitor
Número de horas de atividades desenvolvidas no projeto: 20h
Código 3.2.3.1 Técnicos-administrativos
Nome: Carlos Alberto Xavier Garcia
SIAPE: 1758030
CPF:
63608677020
Cargo: Técnico em Assuntos Educacionais

Lotação (campus): São Gabriel
Regime de trabalho: 40h
Telefone: Email: cxaviergarcia368@gmail.com
Função no projeto: elaboração e orientação
Número de horas de atividades desenvolvidas no projeto 4h
Código 3.2.3.2 Técnicos-administrativos
Nome: Cirla Suchy Chaves
SIAPE:
CPF:
Cargo: Assistente social
Lotação (campus): São Gabriel
Regime de trabalho: 40h
Telefone: Email:
Função no projeto: elaboração e orientação
Número de horas de atividades desenvolvidas no projeto 4h
Membros externos a IES
Código 3.2.4 Membros externos
Nome: Florence da Rosa Correa
Regime de trabalho:
CPF:
Telefone: 55 3232 7115
Instituição: Email: Movimento Negro Local
Cargo: Função no projeto: oficineira
Lotação (setor/departamento/área): Número de horas de atividades no projeto: 4h
Membros externos a IES
Código 3.2.4 Membros externos
Nome: Maria de Lourdes da Silva
Regime de trabalho:
CPF:
Telefone: 55 3232 7115
Instituição: Email: Movimento Negro Local
Cargo: Função no projeto: oficineira
Lotação (setor/departamento/área): Número de horas de atividades no projeto: 4h

