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PROJETO DAS FACULDADES MAGSUL 

2014 

(   ) ENSINO        (   ) PESQUISA    (  X ) EXTENSÃO 

1. Título: Festa dos Calouros 2014  

     Área temática: Inclusão Social  

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

Nome: Genivaldo Antonio Alves, Cristiane Francisca Leme Dealis, Mariluz Siqueira de 
Souza Rios, Maria de Fátima Viegas Josgrilbert, Mar a Lucinéia Marques Corrêa Bueno e 
Caroline Pereira Cavalcante de Castro  

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 

( X ) Mestrado                                        ( X)Doutorado  

8. Carga horária dedicada ao projeto:  

 20 horas  

9. Instituições envolvidas no Projeto:  

Faculdades Magsul  

10. Responsável orçamentária financeira:  



Cada acadêmico arcará com suas despesas  

11. Clientela envolvida:  

Professores e  acadêmicos do Curso de Artes Visuais  

12. Estimativa de participantes:  

Docentes:     06 

Discentes:     50 

Alunos:          0   

Comunidade: 05  

13. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA  

“Enquanto ser humano jamais aceitei que minha  

presença no mundo e minha passagem por ele fossem 

 preestabelecidas.” 

Paulo Freire  

AAss    aarr tteess  ccoollaabboorraamm  ppaarraa  oo  ccrreesscciimmeennttoo  ddaa  sseennssiibbii ll iiddaaddee  aarrtt íísstt iiccaa,,  eemmoocciioonnaall ,,  
iinntteelleeccttuuaall   ee  ssoocciiaall   ddoo  iinnddiivvíídduuoo  ee,,  eemm  ppaarr tt iiccuullaarr ,,  ppaarraa  oo  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddee  hhaabbii ll iiddaaddeess  ddee  
ccoommuunniiccaaççããoo  ee  eexxpprreessssããoo  eemm  ddii ffeerreenntteess  ll iinngguuaaggeennss  vviissuuaaiiss..  AA  iimmppoorr ttâânncciiaa  ddaa  ssoocciiaall iizzaaççããoo  éé  
iimmppoorrttaannttee  ppaarraa  aa  iinntteerraaççããoo  ddoo  mmeeiioo  ee,,  ppeennssaannddoo  nneessssaa  ppeerrssppeecctt iivvaa  oo  77ºº  sseemmeesstt rree  ddeecciiddiiuu  
oorrggaanniizzaarr    aa  ““ FFeessttaa  ddooss  CCaalloouurrooss  ddoo  CCuurrssoo  ddee  AArr tteess  VViissuuaaiiss””   ccoomm  iinnttuuii ttoo  ddee  pprroommoovveerr   
mmoommeennttooss  ddee  llaazzeerr ,,  ccoonnff rraatteerrnniizzaaççããoo  ee  aarr ttee..  

AA  oorrggaanniizzaaççããoo  ssee  ddeeuu  ppoorr   mmeeiioo  ddoo  ttrroottee,,  lleevvaannddoo  ooss  aaccaaddêêmmiiccooss  ddoo  11ºº  sseemmeesstt rree  aa  
mmoommeennttooss  ddee  ddeessccoonntt rraaççããoo  aatt rraavvééss  ddee  bbrr iinnccaaddeeii rraass,,  aaiinnddaa  oorrggaanniizzaarraamm  uummaa  rr ii ffaa  ccuujjaa  
ff iinnaall iiddaaddee  ffooii   aarrrreeccaaddaarr  ffuunnddooss  ppaarraa  aass  ddeessppeessaass  ddaa  ffeessttaa,,  sseennddoo  ccoommtteemmppllaaddaa  ccoomm  aa  mmeessmmaa  
uummaa  aaccaaddêêmmiiccaa  ddoo  11ºº  sseemmeesstt rree..  CCoomm  oo  ddiinnhheeiirroo  aarrrreeccaaddaaddoo  ooss  aaccaaddêêmmiiccooss  ccoommpprraarraamm  ttuuddoo  
oo  qquuee  ffooii   uutt ii ll iizzaaddoo  ppaarraa  oo  eevveennttoo..  

  
14. OBJETIVOS  

 

� Formar acadêmicos conscientes de seu papel cultural  e social. 
� Estimular momentos de socialização entre os acadêmi cos. 
� Propiciar aos alunos o uso da Linguagem Visual, par a expressar e comunicar suas 

idéias, fazendo considerações dos elementos básicos  em suas articulações nas 
imagens produzidas, percebendo as relações entre: p onto, linha, plano, textura, 
volume, luz, movimento... (trabalhos expostos na fe sta) 

� Estimular a imaginação, o pensamento plástico visua l, a sensibilidade e o processo 
criativo através da construção do olhar. (trabalhos  expostos na festa) 

� Visar à combinação de técnicas e a experimentação p lástica em diversos materiais e 



suportes.  (trabalhos expostos na festa)  

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  ““ FFeessttaa  ddooss  CCaalloouurrooss  22001144”” ;;   

••  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddoo  PPrroojjeettoo;;   

••  CCoonnff rraatteerrnniizzaaççããoo;;  

••  EEnnttrreeggaa  ddooss  aatteessttaaddooss  ddee  ppaarr tt iicciippaaççããoo;;  

                    

16. REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES  

Atividades  Data 
Horário de 

Início 
Horário de 
Término 

Local de realização das 
atividades 

DDiivvuullggaaççããoo   2211//0022//22001144  1199hh   2200hh    SSaallaass  ddee  aauullaa  

DDiivvuullggaaççããoo  aaooss  aaccaaddêêmmiiccooss  2211//0022//220011  2200hh                 2211hh  SSaallaass  ddee  aauullaa  

OOrrggaanniizzaaççããoo    
  2244  aa  

2288//0022//22001144  
1199hh   2200hh   

CCoooorrddeennaaççããoo  ddoo  
CCuurrssoo   

Confraternização   07/03/2014 19h 22h30min. SINDIPORÃ 

Entrega de Certificados  14/03/2014   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: 07/03/2014                   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  aa  
ssoocciiaall iizzaaççããoo  eenntt rree  ooss  aaccaaddêêmmiiccooss  ee  pprrooffeessssoorreess  ddoo  CCuurrssoo  ddee  AArr tteess  VViissuuaaiiss.. 

 

LOCAL: Ponta Porã - MS                                                   DATA: 07/03/2014                    

 

   COORDENADOR DO CURSO                                                 PROF. ORIENTADOR 

 

20. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

          O curso de Artes Visuais no intuito de aproximar os  acadêmicos ingressantes, realizou 
no dia o7 de março a “Festa dos  Calouros” sob orga nização dos acadêmicos do 7º 
semestre. Os acadêmicos ficaram responsáveis por to do o evento com orientação dos 
professores do curso, dentre todas as atividades de senvolvidas foram feitas brincadeiras na 
semana do trote e uma rifa foi sorteada para o cust eamento das despesas com a 
confraternização. 

          Na disciplina de História da Arte, Lingua gem visual, Formas e Desenho Artístico, os 
acadêmicos produziram trabalhos, sendo os mesmos fo ram expostos na Festa de 
confraternização.      

          Podemos dizer que esse projeto desenvolvi do pelo Curso de Artes Visuais é 

importante para o crescimento de cada indivíduo que  participa construindo ou somente 



observando.  Despertando assim um novo olhar para as Artes Visua is.  

 

21. AVALIAÇÃO DO PROJETO  

 

          Tendo em vista que o presente projeto de extensão faz parte do Curso de Artes 
Visuais, tendo a aprovação e o empenho dos acadêmic os que reconhecem a importância da 
atuação no mundo artístico e desenvolvimento no con hecimento do desenvolvimento da 
arte. Dessa forma considero positiva a aplicação do  projeto no ano de dois mil e quatorze 
com a participação dos acadêmicos e professores do Curso de Artes Visuais.  

 

 

 

 

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

 

Fonte: Tatiane Moraes Morel 



 

Fonte: Tatiane Moraes Morel 

 

 

Fonte: Tatiane Moraes Morel 

 



 

 

Fonte: Tatiane Moraes Morel 

 


