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EDITAL/UFU/PROEXC/ N° 85/2017 

ANEXO I 

PLANO DE TRABALHO∕ ATIVIDADES DO BOLSISTA DE EXTENSÃO 

 

INTRODUÇÃO: 

No Centro Comunitário do Bairro Shopping Park são desenvolvidas atividades de resgate social em 

espaços e infra-estrutura adequados. As atividades atualmente desenvolvidas neste Centro 

Comunitário fazem parte do Projeto Educando para a Vida, neste projeto são desenvolvidos 

aulas de: jiu-jítsu, futebol, língua estrangeira, vôlei, basquete, capoeira, informática, reforço 

escolar, ballet clássico e formação musical, onde foi formada uma orquestra de cordas de crianças e 

adolescentes (A O.E.U. - Orquestra Experimental Uberlândia), que atenderá até 130 alunos em 

2018. Hoje existem mais de 500 crianças e jovens tendo atividades culturais, educacionais e 

esportivas no Centro Comunitário do Bairro Shopping Park. O presente plano de trabalho tem 

como objetivo apoiar a orquestra de cordas do centro comunitário, por meio da atuação de dois 

bolsistas de extensão em conjunto com os voluntários do centro comunitário shopping Park 

 

 

JUSTIFICATIVA 

Procura-se com o trabalho desenvolvido no Centro Comunitário do bairro Shopping Park, tirar as 

crianças e adolescentes das ruas, oferecendo aos mesmos atividades de seu interesse, nas quais são 

ministrados conteúdos e princípios que visam o seu resgate social e oferecendo oportunidades para 

o seu desenvolvimento humano social. Os dois bolsistas de extensão atuarão na Orquestra 

Experimental Uberlândia (O.E.U.) em oficinas de formação musical com instrumentos musicais, 

em cursos de Sopros, Percussão, Cordas Friccionadas, atendendo até 130 alunos no ano 2018. 

. 

 

OBJETIVOS: 

Pretende-se desenvolver com os 02 bolsistas de extensão da UFU que apoiarão a Orquestra da 

seguinte forma:  

 Ministração de aulas de música a alunos do Projeto Orquestra;  

 Transmissão de conhecimentos que vão além do Ensino Musical nas aulas;  
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 Dar suporte técnico aos músicos mirins através das aulas de Música;  

 Desenvolvimento e Acompanhamento musical junto a Equipe de Músicos Orquestra.  

 Desenvolver o crescimento e atuações culturais junto àcomunidade B. Shopping Park; 

  

 

PERFIL DOS BOLSISTAS: 

Estudantes do Curso de Graduação em Música da Universidade Federal de Uberlândia 

Estes bolsistas deverão estar no processo de formação nos seguintes instrumentos: 01 em cordas 

friccionadas (violino /ou violoncello) e 01 em sopro (trompete)  

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

Fevereiro: 

Início das oficinas de Instrumentos Musicais:  Cordas Friccionadas  - Violino / Viola / Violoncello 

/ Contrabaixo ; 

 

Março a Julho: 

Desenvolvimento das Oficinas de Instrumentos ; 

 

Agosto a Novembro : 

Continuidade das Oficinas; 

Ensaios gerais para o Concerto, reunindo os alunos aptos a executarem o concerto na data 

pretendida.   

 

Novembro a Dezembro 2018 

Realização de evento final da Orquestra;  

Apresentação Concerto Final na Universidade Federal Uberlândia  

Em Local e data a serem agendados e organizados posteriormente;  

 

Finalização do Projeto 

Avaliação final com os alunos da UFU e os outros músicos já participantes; 

Conclusão das atividades musicais ; 

Elaboração relatório final e prestação de contas a UFU dentro do prazo legal. 

 

 

CONTRIBUIÇÃO DA BOLSA PARA O (A) ALUNO (A) 

A contribuição da Bolsa tem a função complementarde renda pessoal para o(a) aluno(a); Também 

poderá servir como Auxílio Transporte , Alimentar, Social ao aluno(a); Possibilidade de 

desenvolvimento pedagógico do(a) mesmo(a) como instrutor (a) Música;  
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AVALIAÇÃO: 

A avaliação do bolsista será feita no decorrer da realização das atividades propostas. Para tanto, 

serão utilizadas fichas de avaliação e observações realizadas por alunos e pelos coordenadores do 

Programa, Projetos e subprojetos. 

 

Uberlândia, 25 de Setembro de 2017. 


