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PROJETO DAS FACULDADES MAGSUL 

2014 

(   ) ENSINO        (   ) PESQUISA    (  X ) EXTENSÃO 

1. Título: Visita Monitorada a Biblioteca  

     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, Ros elí Áurea Soares Sanches, Vanessa 
Diânifer Lopes PAula 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:  



 

11. Clientela envolvida:  

Professores e acadêmicos do Curso de Artes Visuais  

12. Estimativa de participantes:  

Docentes:     06 

Discentes:     30 

Alunos:          0   

Comunidade: 05  

13. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA  

          Este projeto de extensão do Curso de Artes Visuais mantida pelas Faculdades Magsul, 
busca fomentar o conhecimento através da leitura e da arte  oportunizando aos acadêmicos 
conhecer a História e Arte através da visita monito rada a Biblioteca. 

                      DDeessssaa  mmaanneeiirraa,,  oobbjjeett iivvaa--ssee  pprrooppoorr  uumm  eennssiinnoo  qquuee  uull tt rraappaassssee  ooss  ““ mmuurrooss””   ddaa  ssaallaa  ddee  

aauullaa,,  pprrooppiicciiaannddoo  aalléémm  ddee  tteeoorr iiaass,,  vviissii ttaa  aa  BBiibbll iiootteeccaa  aatt rr iibbuuiinnddoo  mmoommeennttooss  ddee  aannááll iissee  ee  

ddiissccuussssõõeess  tteeóórr iiccaass  ssoobbrree  ooss  ssaabbeerreess  aarrtt íísstt iiccooss  eemm  ddiivveerrssooss  ppeerrííooddooss  ccoommpprreeeennddeennddoo  aa  

iimmppoorrttâânncciiaa  ddee  ccoonnhheecceerr   oo  aacceerrvvoo  bbiibbll iiooggrrááff iiccoo  ddoo  11ºº  sseemmeesstt rree  ddoo  ccuurrssoo..    

                    EEmm  ssuummaa  bbuussccaa--ssee  aatt rraavvééss  ddaa  ppaarr tt iicciippaaççããoo  ddee  ccaaddaa  aaccaaddêêmmiiccoo  aa  ccoonnsstt rruuççããoo  ddee  uumm  
nnoovvoo  oollhhaarr ,,  nnoo  qquuaall   ooss  aaccaaddêêmmiiccooss  ppaarr tt iicciippeemm  ccoonnsscciieenntteemmeennttee  ddaa  rreeaall iiddaaddee  ssoocciiaall   eemm  qquuee  
vviivveemm  aatt rraavvééss  ddooss  ccoonnhheecciimmeennttooss  ddaa  ll ii tteerraattuurraa..  AAssssiimm,,  aa  FFaaccuullddaaddee  MMaaggssuull ,,  aatt rraavvééss  ddoo  
CCuurrssoo  ddee  AArr tteess  VViissuuaaiiss  vviissaa  iinnsseerr ii rr   ooss  aaccaaddêêmmiiccooss  aa  ppaarr tt iicciippaarreemm  ddee  aammbbiieenntteess  qquuee  ffaarrããoo  
ppaarr ttee  ddee  ssuuaa  ffuuttuurraa  aatt iivviiddaaddee  ccuull ttuurraall   ee  pprrooff iissssiioonnaall ..  
14. OBJETIVOS  

 

� Formar acadêmicos conscientes de seu papel cultural  e social. 
� Estimular momentos de envolvimentos com os setores Institucionais. 
� Propiciar aos alunos o uso da linguagem oral, para expressar e comunicar suas 

idéias, fazendo considerações no âmbito de estudo. 
� Estimular o uso do espaço da Biblioteca. 
� Apresentar a Bibliografia Básica e Complementar do 1º Semestre. 

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;;   

••  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddoo  PPrroojjeettoo;;   

••  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  PPrrooffeessssoorreess   1177//0033//22001144  1199hh   2200hh    SSaallaass  ddee  aauullaa  

DDiivvuullggaaççããoo  aaooss  aaccaaddêêmmiiccooss  1188//0033//220011  2200hh                 2211hh  SSaallaass  ddee  aauullaa  

OOrrggaanniizzaaççããoo    
  2244  aa  

2288//0033//22001144  
1199hh   2200hh   

CCoooorrddeennaaççããoo  ddoo  
CCuurrssoo   

Visita Monitorada a 
Biblioteca  

 04/04/2014 19h 20h30min. Biblioteca Magsul  

Entrega de Atest ados  11/04/2014 19h  20h 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: 04/04/2014                   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: 04/04/2014                    

 

   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 04 de abril a “Visita monitorada a Bibliotec a” sob organização do coordenador e 
professores do curso. Os professores ficaram respon sáveis por toda a acolhida e orientação 
dos acadêmicos na Biblioteca, juntamente com a Bibl iotecária e auxiliares. 

          A Biblioteca foi fechada nesse período so mente para o curso, apresentando todos os 
títulos da bibliografia básica e complementar, deix ando o acesso disponível para o 
conhecimento de todos. A Bibliotecária juntamente c om as auxiliares apresentou todas as 
normas da Biblioteca e a quantidade de livros dispo níveis, os professores falaram sobre a 
bibliografia de cada disciplina e a importância da utilização do espaço para estudo com 
disponibilidade de wi-fi para acesso a internet. 

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

importante para o crescimento de cada indivíduo que  participa construindo um novo olhar 

para a leitura e conhecimento, despertando assim um  novo olhar para as Artes Visuais. 

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 professo res e acadêmicos que reconhecem a 
importância da atuação no mundo artístico e o desen volvimento no conhecimento da arte. 
Dessa forma considero positiva a aplicação do proje to 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: Genivaldo Antonio Alves 


