
 

 

PROJETO DAS FACULDADES MAGSUL 

2013 

(   ) ENSINO        (   ) PESQUISA    (  X ) EXTENSÃO 

1. Título: Dia do Estudante  

     Área temática: Inclusão Social  

2. Responsável pelo Projeto:  
(   ) Discente     ( X ) Docente    

Nome: Genivaldo Antonio Alves, Cristiane Francisca Leme Dealis, Mariluz Siqueira de 
Souza Rios e Maria de Fátima Viegas Josgrilbert  

3. Telefones para contato: 33443377--33880066 

4. Endereço eletrônico: mmaaggssuull@@tteerrrraa..ccoomm..bbrr   

5. Curso: ARTES VISUAIS  

6. Área de formação: Artes Visuais  

7. Titulação:  

( X ) Especialização                              (     )Especialização na área 

(    ) Mestrado                                        ( X)Doutorado  

8. Carga horária dedicada ao projeto:  

 10 horas  

9. Instituições envolvidas no Projeto:  

Faculdades Magsul  

10. Responsável orçamentária financeira:  

Curso de Artes Visuais  

11. Clientela envolvida:  

Professores, acadêmicos e funcionários  

12. Estimativa de participantes:  



Docentes:     04  

Discentes:     27 

Alunos:             

Comunidade:  

13. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA  

           O dia escolhido para a comemoração do evento foi 12 de agosto para o Projeto “Dia 
do Estudante”. Fundamenta-se na comemoração da data  e valorização do acadêmico do 
curso de Artes Visuais.  

          Em reunião pedagógica com os professores,  decidiu-se comemorar a data com os 
acadêmicos de forma diferenciada com atividades div ersas e uma confraternização no final 
da aula. 

         Na comemoração foi feita uma gincana para os acadêmicos envolvendo toda a 
Instituição e com premiação para o primeiro, segund o e terceiro colocados na gincana. O 
evento teve a participação de todos os acadêmicos e  professores. Ao final fizemos uma 
confraternização e entregamos uma lembrança aos aca dêmicos em nome do Curso de Artes 
Visuais. 

  
14. OBJETIVOS  

 

� Formar acadêmicos conscientes de seu papel cultural  e social; 
� Propiciar aos acadêmicos momentos de descontração a través da arte; 
� Estimular a imaginação, o pensamento plástico visua l, a sensibilidade e o processo 

criativo através da construção do olhar. 

15. METODOLOGIA  

 

CCoomm  pprrooppoossttaa  ddee  tt rraabbaallhhoo,,  oo  CCuurrssoo  ddee  AArr tteess  VViissuuaaiiss  ddeevveerráá  iinncceenntt iivvaarr   aa  ppaarrtt iicciippaaççããoo  ddooss  

aaccaaddêêmmiiccooss..  

EEttaappaass  aa  sseerreemm  sseegguuiiddaass::  

••  DDiivvuullggaaççããoo  ddaa  pprrooppoossttaa  ddee  tt rraabbaallhhoo  jjuunnttoo  aaooss  PPrrooffeessssoorreess;;   

••  DDiivvuullggaaççããoo  ddaa  pprrooppoossttaa  aaooss  AAccaaddêêmmiiccooss  ddoo  CCuurrssoo  ddee  AArr tteess  VViissuuaaiiss;;   

••  OOrrggaanniizzaaççããoo  ddoo  PPrroojjeettoo  ““ DDiiaa  ddoo  EEssttuuddaannttee”” ;;   

••  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddoo  PPrroojjeettoo..  



16. REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES  

Atividades  Data 
Horário de 

Início 
Horário de 
Término 

Local de realização das 
atividades 

DDiivvuullggaaççããoo  PPrrooffeessssoorreess   2277//0077//22001133  1100hh   1111hh    CCoooorrddeennaaççããoo   

DDiivvuullggaaççããoo  aaooss  aaccaaddêêmmiiccooss  2299//0077//22001133  1199hh                 2200hh  SSaallaass  ddee  aauullaa  

OOrrggaanniizzaaççããoo      0055//0088//22001133  1188hh   2222hh   
CCoooorrddeennaaççããoo  ddoo  

CCuurrssoo   

Execução do Projeto  12/08/2013 20h 22h30min  Faculdades Magsul  

17. CRONOGRAMA FINANCEIRO  

RECURSOS PRÓPRIOS (RS) 

Período 
Material de 
Consumo 

Material 
Permanente 

Serviços 
de 

Terceiros 

Despesas 
Locomoção 

Diária Pró-
Labore 

TOTAL 

       

TOTAL        

18. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

 

LOCAL: Ponta Porã - MS         DATA: 12/08/2013                   ASS.  RESPONSÁVEL  

19. PARECER E AVALIAÇÃO DO PROJETO FUNDAMENTADO DO (A) COORDENADOR(A) DO 
CURSO OU DO PROF. ORIENTADOR 

 

                    OO  rreeffeerr iiddoo  pprroojjeettoo  aatteennddee  aass  eessppeeccii ff iicciiddaaddeess  ddoo  CCuurrssoo  ddee  AArr tteess  VViissuuaaiiss,,  vvaalloorr iizzaannddoo  oo  
ccoonnttaaddoo  ccoomm  ddii ffeerreenntteess  CCuull ttuurraass  ee  AArr tteess.. 

 

 

LOCAL: Ponta Porã - MS                                                   DATA: 12/08/ 2013                                

 

 



 

   COORDENADOR DO CURSO                                                 PROF. ORIENTADOR 

 

20. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 

        No dia 12 de agosto de 2013 foi comemorado o Dia do Estudante para os acadêmicos do 
Curso de Artes Visuais. Com a participação do coord enador do curso e dos professores, fez-
se presente a alegria dos acadêmicos, apresentando assim a arte na sua melhor expressão. 
Nesse dia comemorativo houve uma atividade diferenc iada “Caça ao Tesouro” fazendo uma 
movimentação entre todos os acadêmicos na Instituiç ão e finalizando com sorteio de 
prêmios e uma confraternização . 

 

        

21. AVALIAÇÃO DO PROJETO  

 

          Tendo em vista a importância do acadêmico  do curso de Artes Visuais, o presente 
projeto de extensão será realizado pelos professore s do curso sendo aprovado e contendo 
empenho dos docentes que reconhecem a importância d a atuação do arte educador no 
mundo artístico com conhecimentos específicos das d atas comemorativas alusiva ao “Dia 
do Estudante”. Dessa forma considero positiva a apl icação do projeto no ano de dois mil e 
treze com a participação dos acadêmicos e professor es do Curso de Artes Visuais.  

 

22. ANEXOS QUE CONFIRMAM A EXECUÇÃO DO PROJETO (ASS INATURAS, 
CERTIFICADOS, FOLDERS, FOTOS COM LEGENDAS, ETC...)  



 


