
 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 

 

 

 

           Av. João Naves de Ávila, n° 2121 – Bairro Santa Mônica – CEP: 38.408-100 – Uberlândia-MG 

           Campus Santa Mônica – Bloco 3P (Reitoria) – 1º andar 
           Sítio eletrônico: http://www.proexc.ufu.br/             

PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA DE EXTENSÃO 

EDITAL/UFU/PROEXC/ N° 32/2017 

 

ANEXO II 

PLANO DE TRABALHO∕ ATIVIDADES DO BOLSISTA DE EXTENSÃO 

 

INTRODUÇÃO: Assinado pela Universidade Federal de Uberlândia e Viola de Nóis Produções, a 

segunda edição do MIL VIOLAS, em homenagem a Tião Carreiro, acontece de 18 a 28 de outubro 

de 2017, em Uberlândia, com a realização de exposição temática; oficinas; workshops; roda de 

conversa; flash mobs; pockets shows; manifestações da cultura popular, como a catira e folia de 

reis; performances artísticas, com apresentação de números exclusivos para o evento; além da 

formação da grande orquestra: mil violas, juntas, em uníssono, apresentando clássicos das músicas 

caipira e popular, rumo ao Guinness Book. As ações se darão em diversos espaços da cidade, 

dentre eles: UFU, SESC, Conservatório de Música, Hospital do Câncer, Shopping Park (Projeto 

Dist-UFU), Center Shopping e Ginásio Sabiazinho. O evento será precedido por ensaios para 

formação da grande orquestra com intuito divulgar o MIL VIOLAS e convidar violeiros a 

participar. Araxá, Ituiutaba, Patos de Minas e Uberaba estão entre os municípios que receberão os 

ensaios. 

As atividades propostas, todas gratuitas, coadunam com os objetivos do projeto de fomentar 

pluralidade multifacetada da viola brasileira; integrar o meio artístico, acadêmico e a comunidade, 

através das diversas manifestações ligadas à viola, incentivando assim, o intercâmbio de ideias, 

preservação das tradições culturais e demonstração das novas linguagens; além de, contribuir com 

a descentralização das ações culturais nos grandes centros e com a valorização e promoção de 

artistas e grupos dos mais diversos cantos do município. 

O MIL VIOLAS apoia e incentiva a produção e fruição culturais sob a égide da viola, servindo de 

plataforma para o desenvolvimento artístico, econômico e projeção de seus participantes. A 

segunda edição do MIL VIOLAS é uma realização da Universidade Federal de Uberlândia, em 

parceria com Viola de Nóis Produções e TV Integração, que visam oferecer um espetáculo de 

extrema sensibilidade, apuro estético, técnica e virtuosismo enaltecendo a riqueza cultural que a 

viola traz. 

Para realização deste evento serão selecionados 03 assistentes de produção cultural, alunos 

regularmente matriculados em cursos de graduação da Universidade Federal de Uberlândia das 

áreas de Artes, Gestão, Informação, Negócios e/ou Comunicação afim de que estes auxiliem nos 

serviços de produção prestados pela Viola de Nóis Produções LTDA-ME. Os alunos desenvolverão 

suas atividades na sede da Viola de Nóis – Rua Aristides Rodrigues da Silva, 143, Bairro Jardim 

Patrícia, nos períodos matutino e/ou vespertinos, conforme acordado entre os alunos e empresa. A 

bolsa está vinculada ao projeto de emenda parlamentar MIL VIOLAS. Não é necessário ter 

experiência em produção cultural. 

 

JUSTIFICATIVA: O estágio será uma etapa importante no processo de desenvolvimento e 

aprendizagem dos alunos, porque promoverá oportunidades de vivenciar na prática conteúdos 

aprendidos na academia, propiciando desta forma, a aquisição de conhecimentos e atitudes 

relacionadas com as profissões escolhidas pelos estagiários. Além disso, o programa de estágio 



 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 

 

 

 

           Av. João Naves de Ávila, n° 2121 – Bairro Santa Mônica – CEP: 38.408-100 – Uberlândia-MG 

           Campus Santa Mônica – Bloco 3P (Reitoria) – 1º andar 
           Sítio eletrônico: http://www.proexc.ufu.br/             

permitirá a troca de experiências entre os membros da Viola de Nóis Produções, por meio da 

realização do MIL VIOLAS bem como o intercâmbio de novas ideias, conceitos, planos e 

estratégias. 

O principal objetivo do estágio é proporcionar aos alunos instrumentos de preparação para a 

introdução e inserção no mercado de trabalho, inserindo-os em um ambiente de aprendizagem 

adequado e com acompanhamento. Para os estudantes, a prática, a dedicação e a disciplina 

adquiridas durante o período de estágio agregarão valor e conhecimento a sua carreira. Sob este 

viés, é crucial aproveitar as oportunidades de desenvolvimento oferecidas durante o programa. 

 

OBJETIVOS: 

 Trabalhar os processos de criação, planejamento, gestão e divulgação de projetos artísticos 

e culturais; 

 Contribuir com o processo formativo dos alunos dentro e fora do ambiente acadêmico, 

tanto no que diz respeito ao aspecto profissional quanto social, possibilitando uma 

experiência positiva e evolutiva no âmbito produção cultural e music business, integrando-

os a cultura da Viola de Nóis Produções; 

 Promover a interlocução teoria/prática no âmbito do curso, no qual o aluno esteja 

matriculado, contribuindo com o desenvolvimento da sociedade oportunizando um espaço 

de produção de novos saberes nas várias áreas do conhecimento; 

 Aproximar de forma indissociável o ensino e a pesquisa, da extensão; 

 Assegurar o envolvimento e a cooperação entre o corpo discente, comunidade e ações de 

extensão universitária. 

 

 

PERFIL DO BOLSISTA: 

 Ser criativo, flexível, proativo, comunicativo e ter facilidade para lidar com o público 

interno e externo da UFU;  

 Disposto a desenvolver atividades em equipe;  

 Ter domínio da Língua Portuguesa (leitura e redação); 

 Ter domínio em informática (Office – Word e Excel, Internet); 

 É desejável que se tenha conhecimento intermediário em Corel Draw e Gestão de Redes 

Sociais;  

 Ter responsabilidade e sigilo nos dados manuseados e nas ações internas.  

 Não é necessário ter experiência em produção cultural. 

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

Os assistentes de produção cultural acompanharão o desenvolvimento de todas as atividades 

ligadas produção do MIL VIOLAS visando à realização do evento e suas ações. Os estagiários 

atuarão desde o planejamento à operacionalização, integrando as etapas de pré-produção, produção 

e pós-produção se responsabilizando pela parte burocrática; contato com artistas, oficineiros, 

palestrantes, público e prestadores de serviços diversos; divulgação; elaboração de releases, textos 
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e orçamentos; logística; elaboração de relatórios; prestação de contas; etc. Os assistentes de 

produção cultural junto aos coordenadores de produção responsáveis pelo MIL VIOLAS, deverão 

avaliar todos os parâmetros para alcançar as melhores alternativas e garantir um evento de sucesso. 

 

 

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

O programa de estágio é uma troca. Ao mesmo tempo em que a Viola de Nóis Produções abrirá seu 

espaço para que o estudante se aperfeiçoe, desenvolvendo suas competências, ela pretende ganhar 

em produtividade e organização com as boas práticas que o estagiário pode e deve trazer para 

desenvolvimento do projeto MIL VIOLAS. 

 

 

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, 17 de maio de 2017. 


