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PROJETO DAS FACULDADES MAGSUL 

2015 
(   ) ENSINO        (   ) PESQUISA    (  X ) EXTENSÃO 

1. Título: “SSoonnhhaannddoo  ee  ttrraammaannddoo  aattrraavvééss  ddaa  AArrttee” 

     Área temática: Inclusão Social 

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

Nome: Genivaldo Antonio Alves, Mariluz Siqueira de Souza Rios, Maria de Fátima Viegas 

Josgrilbert e Emne Mourad Boufleur 

3. Telefones para contato: 33443377--33880044 

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

5. Curso: Artes Visuais e Pedagogia 

6. Área de formação: Educação 

7. Titulação: 

( X ) Especialização                              (    )Especialização na área 

( X ) Mestrado                                        ( X)Doutorado  

8. Carga horária dedicada ao projeto: 40 horas 

9. Instituições envolvidas no Projeto: Faculdades Magsul  

10. Responsável orçamentária financeira: Cada acadêmico (a) arcará com suas despesas 

11. Clientela envolvida: Professores e acadêmicos do Curso de Artes Visuais e Pedagogia 

12. Estimativa de participantes: 

Docentes:     04 

Discentes:    35 

 

 

http://www.magsul-ms.com.br/
mailto:magsul@terra.com.br


13. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 
“Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não lêem.” 

Mario Quintana 

 

          A arte, assim como a leitura e a escrita, é fundamental para o desenvolvimento das 

capacidades do ser humano. Por meio dela, o cidadão participa da sociedade, melhora seu 

nível educacional, conhece outros valores culturais, tem acesso ao conhecimento e à 

herança cultural da humanidade. 

          A arte e o livro constituem um instrumento importante em projetos de educação para a 

cidadania, pois pode abordar assuntos como saúde, meio ambiente, trânsito e trabalho de 

forma clara e prazerosa. 

          O Curso de Artes Visuais e Pedagogia com intuito de divulgar a Arte em um momento 

marcante da história que comemoramos o dia do livro irá apresentar a exposição com 

temática: “SSoonnhhaannddoo  ee  ttrraammaannddoo  aattrraavvééss  ddaa  aarrttee”, buscando através da técnica da trama, a 

confecção dos Filtros dos Sonhos, compreendendo a história e as manipulações artísticas. 

  

14. OBJETIVOS 

 

 Formar acadêmicos conscientes de seu papel cultural e social. 

 Estimular momentos de socialização entre os acadêmicos. 

 Propiciar aos alunos o uso da Linguagem Visual, para expressar e comunicar suas 

idéias, fazendo considerações dos elementos básicos em suas articulações nas 

imagens produzidas, percebendo as relações entre: ponto, linha, plano, textura, 

volume, luz, movimento...  

 Estimular a imaginação, o pensamento plástico visual, a sensibilidade e o processo 

criativo através da construção do olhar.  

 Visar à combinação de técnicas e a experimentação plástica em diversos materiais e 

suportes.  

15. METODOLOGIA 

CCoomm  pprrooppoossttaa  ddee  ttrraabbaallhhoo,,  oo  CCuurrssoo  ddee  AArrtteess  VViissuuaaiiss  ee  PPeeddaaggooggiiaa  ddeevveerrããoo  iinncceennttiivvaarr  aa  

ppaarrttiicciippaaççããoo  ddooss  aaccaaddêêmmiiccooss..  

EEttaappaass  aa  sseerreemm  sseegguuiiddaass::  

  DDiivvuullggaaççããoo  ddaa  pprrooppoossttaa  ddee  ttrraabbaallhhoo  jjuunnttoo  aaooss  PPrrooffeessssoorreess;;  

  DDiivvuullggaaççããoo  ddaa  pprrooppoossttaa  aaooss  aaccaaddêêmmiiccooss  ddoo  CCuurrssoo  ddee  AArrtteess  VViissuuaaiiss  ee  PPeeddaaggooggiiaa;;  

  OOrrggaanniizzaaççããoo  ddoo  PPrroojjeettoo  ““SSoonnhhaannddoo  ee  ttrraammaannddoo  aattrraavvééss  ddaa  AArrttee””;;  

  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddoo  PPrroojjeettoo;;  

  EEnnttrreeggaa  ddooss  cceerrttiiffiiccaaddooss  ddee  ppaarrttiicciippaaççããoo..  



16. REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Atividades  Data 
Horário de 

Início 

Horário de 

Término 

Local de realização das 

atividades 

DDiivvuullggaaççããoo  0022//0033//22001155  1199hh  2211hh    SSaallaass  ddee  aauullaa  

DDiivvuullggaaççããoo  aaooss  aaccaaddêêmmiiccooss  0033//0033//22001155  2200hh                2222hh  SSaallaass  ddee  aauullaa  

OOrrggaanniizzaaççããoo    
  0044  aa  

0066//0033//22001155  
1199hh  2211hh  

CCoooorrddeennaaççããoo  ddoo  

CCuurrssoo  

DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddooss  FFiillttrrooss  

ddooss  SSoonnhhooss  

09/03/2015

à 

17/04/2015  

1199hh  2222hh  

SSaallaass  ddee  aauullaass  

((ttrraabbaallhhaannddoo  

iinntteerrccaallaaddoo  ccoomm  aass  

ddiisscciipplliinnaass))  

Exposição “Dia do Livro”  22 e 

24/04/2015 
19h 22h30min. Pátio central 

Faculdades Magsul 

Entrega de Certificados 04/05/2015   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: 24/04/2015                   ASS.  RESPONSÁVEL 

19. PARECER E AVALIAÇÃO DO PROJETO FUNDAMENTADO DO (A) COORDENADOR(A) DO 

CURSO OU DO PROF. ORIENTADOR 

 

                    OO  rreeffeerriiddoo  pprroojjeettoo  aatteennddee  aass  eessppeecciiffiicciiddaaddeess  ddoo  CCuurrssoo  ddee  AArrtteess  VViissuuaaiiss,,  vvaalloorriizzaannddoo  aa  

ssoocciiaalliizzaaççããoo  eennttrree  ooss  aaccaaddêêmmiiccooss  ee  pprrooffeessssoorreess  ddoo  CCuurrssoo  ddee  AArrtteess  VViissuuaaiiss  ee  PPeeddaaggooggiiaa.. 



 

LOCAL: Ponta Porã - MS                                                   DATA: 24/04/2015                    

 

   COORDENADOR DO CURSO                                                 PROF. ORIENTADOR 

 

20. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

         O curso de Artes Visuais na busca pelo conhecimento apresentou o projeto 

“Sonhando e tramando através da Arte” aproximando a arte, leitura e o 

conhecimento aos visitantes da exposição. 

O processo de desenvolvimento do projeto aconteceu da seguinte forma: 

          No primeiro momento foi apresentada a proposta aos professores para sua 

aprovação, em outro momento apresentamos a proposta concreta para os 

acadêmicos. Em um longo período os professores de Desenho e Formas/Tecelagem 

acompanharam e auxiliaram o processo de desenvolvimento da técnica da trama do 

filtro dos sonhos e o acabamento a ele destinado, e em casa como complementação 

para finalização.  

          A montagem antecedeu a exposição e foi realizada no período noturno com 

orientação da professora Mariluz e execução de alguns acadêmicos, a exposição foi 

monitorada pelos próprios acadêmicos e foi visitada pelos alunos da Educação 

Infantil, Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio, Faculdade e visitantes, sendo 

elogiada por todos que a apreciaram. Nessa perspectiva afirmamos a importância da 

arte no desenvolvimento do conhecimento do ser humano. 

          

21. AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 

          Tendo em vista que o presente projeto de extensão faz parte do curso de Artes Visuais 

e esse ano o apoio do curso de Pedagogia, tendo a aprovação e o empenho dos acadêmicos 

que reconhecem a importância da atuação no mundo artístico e desenvolvimento no 

conhecimento da arte. Dessa forma considero positiva a aplicação do projeto no ano de dois 

mil e quinze com a participação dos acadêmicos e professores do curso de Artes Visuais e 

Pedagogia. 

 

 



22. ANEXOS QUE CONFIRMAM A EXECUÇÃO DO PROJETO (ASSINATURAS, 

CERTIFICADOS, FOLDERS, FOTOS COM LEGENDAS, ETC...) 

 

 

 

  

 

 

 

 


