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Execução da Emenda Parlamentar Parlamentar Individual - 39160006 da Deputada 
Áurea Carolina: Promoção da educação em culturas populares em parceria com a 
Universidade. 

Promoção das atividades formativas: cursos, oficinas, campanhas informativas, 
atividades culturais, eventos, execução de projetos selecionados por editais internos e 
produções bibliográficas, em áreas temáticas de relevância social. O foco é contribuir 
para a formação de estudantes de graduação e de pessoas em situação de 
vulnerabilidade social das comunidades periféricas de Uberlândia a fim de combater as 
desigualdades sociais e promover o melhoramento educacional. As áreas temáticas 
que os estudantes de graduação irão se inserir no projeto e que serão inseridas nas 
atividades formativas supramencionadas, são: 

a) População negra; 

b) Comunidade LGBTQ; 

c) Mulheres; 

d) Comunidade carcerária; 

e) Comunidade vulnerável presente nas periferias. 

Ademais, o objeto está relacionado ao Centro de Memória da Cultura Negra Graça do 
Aché – ações afirmativas para o enfrentamento do racismo estrutural contra mulheres, 
juventude e comunidade LGBTQI+ de Uberlândia e região”. Realização de um 
conjunto de ações organizadas no e com o Centro de Memória da Cultura Negra 
Graça do Aché, localizado na cidade de Uberlândia (MG), propostas em três eixos 
temáticos, a saber: 1) fortalecimento e ampliação do Programa de Ocupação Cultural 
Graça do Aché e 2) implementação do ciclo de atividades formativas e informativas 
para enfrentamento do racismo estrutural contra mulheres, juventude e comunidade 
LGBTQI+ negras. 

 
A presente proposta justifica-se pela necessidade de envolver os estudantes da 
Universidade em atividades culturais e sociais em conjunto com membros da população 
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vulnerável da cidade de Uberlândia, a fim de promover integração social, formação 
sócio referencial e melhoramento da qualidade de vida e do bem-estar das pessoas 
implicadas na ação. A proposta consiste em identificar e refletir, junto às/aos 
estudantes, aspectos que singularizam o lugar de fala de mulheres e homens  
 
negras/os e de outros autores sociais. E, ainda promover a criação e a efetivação de 
práticas pedagógicas afrocentradas com base nos saberes tradicionais produzidos, 
construindo abordagens plurais, multirreferenciadas e com diferentes concepções 
sobre a questão de gênero, a partir de uma visão antirracista e antissexista de 
produção de conhecimento. Igualmente visa cumprir o disposto na Lei 10.639/2003 e 
11.645/2008 que dispõe sobre a educação para as relações étnico-raciais e para a 
promoção da multiculturalidade no processo educacional brasileiro. 
 
Além disso, o projeto justifica-se por operações formativas e pedagógicas no Centro 
de Memória da Cultura Negra “Graça do Aché”. O Graça do Aché, comumente 
denominado, enquanto espaço cultural multiuso, está em funcionamento desde 10 de 
abril de 2006 e tem como finalidade principal atuar na promoção e difusão da cultura, 
especialmente no contexto da produção afro-brasileira de Uberlândia e região. O 
espaço funciona ainda como instrumento de política pública que contribui para a 
superação das desigualdades raciais, promovendo ações para inclusão social da 
população afrodescendente e a preservação de valores culturais, sociais e 
econômicos decorrentes das contribuições da cultura negra na formação do povo 
brasileiro.  
 
No campo da formação em arte e cultura, alguns dos projetos mais relevantes do 
Graça do Aché são as oficinas continuadas de Capoeira Angola, os encontros de 
grupos de estudos sobre cultura negra e as exibições de filmes do CINE GRAÇA. 
Paralelamente a esses projetos são executadas diversas oficinas e cursos, como: 
Curso de Iniciação ao Teatro, Oficina de Literatura e Contos Africanos, Oficina de 
Dança Contemporânea, entre outros. Além dos cursos e oficinas, a programação 
formativa do Graça conta também com palestras, exposições artísticas na galeria 
central e cursos de capacitação em diversas áreas do empreendedorismo cultural.  
 
No campo das artes cênicas o Graça do Aché acolhe projetos desenvolvidos pelos 
Cursos de Bacharelado de Teatro e de Dança do Instituto de Artes da UFU. Esta ação 
possibilita a difusão da produção artística dos professores, técnicos e estudantes 
desses cursos, e contribui para manter uma agenda continuada de atividades culturais 
no espaço. O Graça do Aché atende também à projetos de festivais e mostras de 
teatro, dança e performance, tais como o Festival Ruínas Circulares de Teatro, a 
mostra PARALELA de Dança e Peformance, o Cena Animada – Festival de Teatro de 
Animação, o Circulandô – mostra de dança, dentre outros.  
 
Outra ação importante do espaço é a programação em torno do 13 de maio e do 20 
de novembro, marcos importantes da história do povo negro no Brasil e que tem 
mobilizado diversos agentes culturais em torno de debates, cursos, mostras culturais 
e atividades para a visibilização positiva da cultura afro-brasileira na cidade e região.  
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No ano de 2018, a Diretoria de Cultura da Pró-reitoria de Extensão e Cultura da UFU, 
responsável pela gestão e funcionamento do Graça do Aché, criou o Programa de 
Ocupação Graça do Aché. Esse Programa consiste na seleção, por meio de 
chamamento público, de propostas culturais centradas na cultura negra para serem 
realizadas no Centro ao longo de cada ano. Entre 2018 e 2019 foram selecionados 16 
projetos que seguem em execução até dezembro deste ano.  
 
São ações propostas por estudantes, professores e técnicos da UFU nos mais 
diversos segmentos da cultura, tais como: artes visuais, teatro, música, dança, 
literatura, cultura LGBTQI+, artesanato, gastronomia, culturais tradicionais, cinema, 
dentre outras. O conjunto dessas ações, realizadas de modo continuado no Centro, 
tem proporcionado maior visibilidade para o espaço, tornando-o lugar de referência 
cultural para a comunidade do entorno e de resistência para os agentes culturais 
engajados nas questões do povo negro.  
 
O projeto tem grande relevância social à medida em que articula a comunidade 
universitária com setores populares de Uberlândia, na perspectiva da produção do 
conhecimento enraizado socialmente, do diálogo com as comunidades da periferia. 
Ofertará ações de extensão, produzirá novos conhecimentos, articulados com a 
população mais vulnerabilizada. Além de atividades extensionistas, de pesquisa e 
eventos culturais e de formação, o projeto prevê trocas com outras comunidades e 
regiões do país, bem como divulgação científica, por meio de publicações acadêmicas 
e populares.  
 

 

Item Especificação 
PREÇO UNITÁRIO 

EM R$ 
Quant. 

VALOR 
TOTAL EM R$ 

 Programação Geral do Projeto   R$  

1 

 
Seleção, por meio de editais, para
membros do projeto atuarem na

formação e nas atividades
extensionistas. Auxílio financeiro a

estudantes
 

R$ 495,00 650

 

321.750,00

 

2 

 
Passagem e despesas com

transporte
 

TOTAL PARCIAL 38.867,00 

2.1
Passagem Terrestre ônibus Leito
Uberlândia-MG - São Paulo-SP

124,99 9 1.124,91

2.2 Passagem Terrestre ônibus Leito
Uberlândia-MG - São Paulo-SP 124,99

9 1.124,91

3. ESPECIFICAÇÃO  
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2.3 Passagens Aéreas de ida Uberlândia-
MG / Recife-PE (Ida e Volta)

2390,01 2 4.780,01

2.4
Passagens aéreas Uberlândia MG -
Florianópolis SC (Ida e Volta) 469,67 2 939,34

2.5
Passagem aérea Belo Horizonte -

Uberlândia (Ida e Volta) 745,56 10 7.455,60

2.6
Passagem aérea São Paulo - Uberlândia

(Ida e Volta) 646,76 12 7.761,08

2.7
Passagem aérea Salvador - Uberlândia

(Ida e Volta) 1.221,86 2 2.443,71

2.8
Passagem aérea Fortaleza - Uberlândia

(Ida e Volta) 1.339,76 2 2.679,51

2.9
Passagem aérea Rio de Janeiro -

Uberlândia (Ida e Volta) 1.319,74 8 10.557,92

3
Diárias 177,00 79 13.983,00

4
Prestação de Serviço – Pessoa

Jurídica TOTAL PARCIAL 120.400,00

4.1
Contrato por licitação vigente: Projeção

e Imagem: porte médio 5.005,00 20 100.100,00

4.2
Contrato por licitação vigente: Projeção

e Imagem: porte grande 10.150,00 2 20.300,00

TOTAL R$ 495.000,00

 
Obs.: Ressalta-se que outras despesas da ação serão custeadas pela Universidade na forma de 
complementação e contrapartida ao projeto, tais como prestação de serviço – pessoa física e materiais 
de consumo. 
 

 
5.1. Descrição das etapas e prazo mês a mês. 
 
 MÊS 07/2020 08/2020 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020 

Planejamento, reuniões e 
divulgação do programa 

      

Processo seletivo das ações       
Início e execução dos 

subprojetos do Programa 
      

Ciclo de atividades formativas       
Etapa final       

Observação: Devido a crise sanitária mundial pela Pandemia, poderá haver alterações na execução 
das etapas e dos prazos mensais.  
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Nome completo: Vânia Aparecida Martins Bernardes (Diretora de Extensão) e Alexandre 
José Molina (Diretor de Cultura) – Pró-reitoria de Extensão e Cultura  
Matrícula: 9412714 / 1509577 
CPF: 553789356-87 / 006.118.366-02 
Local: Pró-reitoria de Extensão e Cultura 
Telefone: (34) 3291-8946 / 98426-1832 
Endereço: Av. João Naves de Ávila, 2121 – Uberlândia MG 
E-mail contato: direc@proexc.ufu.br /alexandre.molina@ufu.br 
 

 

 

Telefone: (34)3239-4130 
Endereço: Av. Av. João Naves de Ávila, 2121 - Campus Santa Mônica - CEP: 38408-
100 

 

Uberlândia, 05  de maio de  2020 

 

 

 
 

Nome Completo do Coordenador e Assinatura Valder Steffen Júnior 
Reitor 

 

6. ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO 

ENDEREÇO COMPLETO E NÚMERO DO TELEFONE DO LOCAL DE RECEBIMENTO DOS 
ITENS 

7. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
Divisão de Projetos e Convênios

Av. João Naves de Avila, 2121, Bloco 3P, 2º andar - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902 
Telefone: (34) 3239-4854/4833 - dipoc@reito.ufu.br 

  

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
Execução de parte das ações previstas na Emenda Parlamentar Parlamentar Individual - 39160006 da Deputada
Áurea Carolina: Promoção da educação em culturas populares em parceria com a Universidade, através de
locação de equipamento de som e luz para realização de a vidade cultural no Centro de Memória da Cultura
Negra Graça do Aché

2. JUSTIFICATIVA
A ação jus fica-se por estarem em consonância com as finalidades do Centro de Memória da Cultura Negra
“Graça do Aché”, espaço cultural mul uso em funcionamento desde 10 de abril de 2006 e que tem como
finalidade principal atuar na promoção e difusão da cultura, especialmente no contexto da produção afro-
brasileira de Uberlândia e região. O espaço funciona ainda como instrumento de polí ca pública que contribui
para a superação das desigualdades raciais, promovendo ações para inclusão social da população
afrodescendente e a preservação de valores culturais, sociais e econômicos decorrentes das contribuições da
cultura negra na formação do povo brasileiro.

O espaço ainda não possui todos os equipamentos de som e iluminação que possam subsidiar a realização de
apresentações ar s cas tais como shows musicais, espetáculos de dança e teatro, dentre outros. Portanto, a
locação desses equipamentos torna-se fundamental até que a ins tuição possa fazer a aquisição permanente
desses materiais. Dessa forma, a UFU poderá dar prosseguimento na efe vação de sua missão ins tucional que
consiste também na oferta de produções cultuais de qualidade para a comunidade universitária e
extrauniversitária.

3. ESPECIFICAÇÃO DOS BENS OU SERVIÇOS COM ORÇAMENTO

Observações:

Item 1: Não foi possível a indicação de 3 cotações, pois a UFU possui Contrato com a empresa específica,
conforme 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2017 QUE FAZEM ENTRE SI A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA E A EMPRESA IMAGEM E PROJEÇÃO COMÉRCIO LTDA.

4. DOS VALORES DO ORÇAMENTO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
Código da Despesa Especificação Valor (R$)

33.90.39 Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 5.000,00
Total R$ 5.000,00

5. CRONOGRAMA E PRAZO DE EXECUÇÃO
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6. ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO

Nome completo: Vânia Aparecida Mar ns Bernardes (Diretora de Extensão) e Alexandre José Molina (Diretor de
Cultura) – Pró-reitoria de Extensão e Cultura

Matrícula: 9412714 / 1509577

CPF: 553789356-87 / 006.118.366-02

Setor: Pró-reitoria de Extensão e Cultura

Telefone: (34) 3291-8946 / 98426-1832

Endereço: Av. João Naves de Ávila, 2121 – Uberlândia MG

7. ENDEREÇO COMPLETO E NÚMERO DO TELEFONE DO LOCAL DE RECEBIMENTO DOS ITENS

Endereço: Av. Av. João Naves de Ávila, 2121 - Campus Santa Mônica - CEP: 38408-100

Telefone: (34)3239-4130

 

 

Uberlândia - MG, 05 de agosto de 2020

 

Responsáveis:

Vânia Aparecida Mar ns Bernardes

Diretora de Extensão

Alexandre José Molina

Diretor de Cultura

 

De acordo,

Valder Steffen Junior

Reitor

Documento assinado eletronicamente por Valder Steffen Junior, Reitor(a), em 06/08/2020, às 14:02,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre José Molina, Diretor(a), em 06/08/2020, às 17:48,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Vânia Aparecida Mar ns Bernardes, Diretor(a), em 07/08/2020,
às 08:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Helder Eterno da Silveira, Pró-Reitor(a), em 07/08/2020, às 11:04,
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conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2179186 e o código
CRC F282F581.

Referência: Processo nº 23117.035870/2020-40 SEI nº 2179186


