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APROVADOS 2008

IES TÍTULO

CEFET - AM Inclusão social com a escola de samba reino unido R$ 29.840,20

CEFET - MA Vídeo comunidade na escola R$ 30.000,00

CEFET - RJ Inter-ação promovendo o dialogo social e integrando a cultura R$ 30.000,00

FAFIPAR R$ 26.495,00

FURB R$ 29.005,40

FURG R$ 29.743,66

UDESC Formação estética do publico cego: museu e inclusão social R$ 30.000,00

UEG Anima escola R$ 23.290,00

UEL R$ 30.000,00

UEL R$ 30.000,00

UEM Veja com as mãos R$ 27.449,90

UEMG Minas raízes: artesanato cultura e design R$ 29.996,60

UEMG Núcleo produtivo alimiro R$ 21.408,59

orçamento 
aprovado

Os sambaquis do município de Paranaguá: resgatando a arte da preservação 
do patrimônio histórico no litoral do Paraná.

Resgate de antigas e novas formas de intercambio solidário e trocas 
valorizando o patrimônio material e imaterial através da geração de espaços 
alternativos que permitam um desenvolvimento a escala humana

O resgate da memória e a inclusão social por meio do acesso ao bem cultural. 

Do lúdico ao sorriso: a importância do brincar na reabilitação de crianças com 
fissura lábio palatal. 

Laboratório de estudos dos domínios da imagem na história (LEDI): a imagem 
para o conhecimento histórico encurtando distancias entre historiadores, 
professores, alunos e a comunidade. 
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UEMS Reciclarte R$ 17.756,00

UEPG Portal comunitário R$ 29.700,00

UERJ Cinema e outras artes R$ 29.990,00

UERJ Divulgação da física através da musica e vice e versa R$ 30.000,00

UERN R$ 30.000,00

UESC Projeto de desenvolvimento e inclusão social através da cultura - prodisc II R$ 29.990,81

UFABC Arteducando R$ 28.850,00

UFAL Cine artpopular R$ 26.261,88

UFAL Folia de letras R$ 29.868,00

UFAM R$ 29.790,00

UFC R$ 29.998,00

UFCG Construção da memoria social para o museu do homem do curimatau R$ 30.000,00

UFES Prato da casa R$ 29.435,00

Filosofarte: educando através da filosofia e da arte pela promoção da 
cidadania

Movimento e cidadania: um resgate da qualidade de vida e da participação 
social na melhor idade

Ler para crer: oficinas itinerantes para implantação de bibliotecas comunitárias 
em municípios cearenses
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UFES R$ 30.000,00

UFF Curso de formação de agentes culturais populares R$ 29.650,00

UFF Memória social e trabalho comunitário na rocinha R$ 30.000,00

UFF Pré universitário oficina do saber leitura e cidadania. R$ 30.000,00

UFG Radio e cinema: espaços culturais alternativos na UFG - campus catalão R$ 27.220,60

UFGD Formação continuada de professores: caminhos para o letramento R$ 29.500,00

UFJF R$ 29.700,00

UFJF R$ 30.000,00

UFMA Iconografias do maranhão: cultura e identidade através de imagens R$ 29.970,00

UFMG Arte e cidadania no Jequitinhonha R$ 29.982,00

UFMG R$ 29.900,00

UFMG Gincana contando memorias R$ 29.570,00

UFOP R$ 30.000,00

Tecendo relações: aproximando distancias e diferentes culturas, revelando 
Brasis.

Comunidade quilombola de são pedro de cima: diagnósticos dos saberes 
necessários para uma educação ambiental e patrimonial.

Urbanismo em minas gerais: por um desenvolvimento urbano e rural em 
bases sustentáveis para os municípios integrantes da Zona da Mata Mineira. 

Artesanato cooperativo: fortalecimento do associativismo para o 
desenvolvimento da produção artesanal no vale do Jequitinhonha

Mpb e Shakespeare no Teatro de Rua: a proposta mambembe de inclusão 
artística e sócio-cultural
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UFOP R$ 30.000,00

UFPA Guamá e terra firme: a morada de artistas R$ 30.000,00

UFPB Projeto calango - desenhando e contando R$ 19.747,50

UFPE R$ 30.000,00

UFPE R$ 30.000,00

UFPE R$ 30.000,00

UFPI R$ 28.840,00

UFPR As práticas dançantes no contexto da formação humana critica e criativa. R$ 30.000,00

UFPR Circo novo e formação cidadã R$ 26.724,00

UFRB Leitura e cidadania R$ 30.000,00

UFRGS Descobrindo o arquivo por dentro R$ 29.900,00

UFRGS R$ 29.957,00

UFRGS R$ 19.764,00

Oficina de ciência e cidadania morro São Sebastião, Saramenha e Santa 
Cruz.

Apoio ao desenvolvimento do centro cultural jose romoaldo maranhão da 
comunidade de ponta de pedras

Apoio ao desenvolvimento do centro de artesanato aqto. Wilson de Queiroz 
Campos Junior, cabo de santo agostinho - PE

Estação coque vive: plataforma de produção audiovisual em articulação com 
uma rede de promoção social numa comunidade do Recife

A percepção do olhar pelas comunidades do delta do parnaíba através da 
fotografia sócio ambiental.

Diálogos entre quilombolas e universitários: trocas interculturais através da 
musica

Projeto de resgate da memória e conservação da informação do acervo da casa de 
cultura Otto Sthal: migração de suporte do acervo audiovisual.
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UFRJ A inclusão pela palavra: literatura e cidadania. R$ 29.980,00

UFRJ Os cinco sentidos para a cidadania R$ 23.800,00

UFRJ R$ 22.400,00

UFRN Oficina escola de renda de bilro R$ 16.981,00

UFRPE R$ 30.000,00

UFRR Comunidades de leitura R$ 30.000,00

UFRRJ R$ 29.572,40

UFS Centro de educação e memoria do atheneu sergipense - CEMAS R$ 28.900,00

UFSC Popol vuh: uma montagem cênica R$ 27.156,30

UFSCAR II ciclo de práticas culturais populares e educação. R$ 25.500,00

UFSCAR Sarau itinerante: praticas coletivas de ecoleituras R$ 29.900,00

UFSJ R$ 5.597,00

UFSM Patrimônio e memoria na vila Santo Amaro, distrito de General Câmara - RS R$ 22.255,20

Raízes e frutos: uma vivencia nas comunidades caiçaras de Joatinga Parati - 
RJ

Juventude afrodescendente: memoria como estratégia para a valorização e 
preservação da cultura - fase 2

Nosso amigo, o livro: rodas de leitura e reflexões sobre ciências, arte e 
cultura.

Acompanhamento e intervenção psicossocial junto a empreendimentos de 
base artesanal na comunidade de rio acima em são joão del rei - mg: 
cerâmica e marcenaria
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UFSM R$ 29.728,00

UFT R$ 30.000,00

UFTM R$ 29.414,00

UFU Artes mídia em código aberto R$ 30.000,00

UFU Ciranda da Lia R$ 29.290,00

UFV R$ 19.678,20

UFV R$ 26.639,00

UFVJM R$ 30.000,00

UNB Planaltina 150 anos: cultura patrimônio histórico e comunicação R$ 28.390,00

UNB Politica na escola R$ 30.000,00

UNB R$ 24.500,00

UNEB Mestres do fazer: evidencias da contribuição afro no design popular R$ 17.940,00

Vídeo entrelinhas: formação de jovens realizadores no interior de Frederico 
Westphalen

O olhar geográfico sobre a cidade e as manifestações artísticas e culturais: 
cinema, musica, literatura e pintura na construção da cidadania. 

Resgate cultural: a inclusão social e o movimento por uma cultura de 
memorias

Gerando renda resgatando a cultura: a sustentabilidade econômica através do 
trabalho coletivo

Padaria artesanal comunitária "mãos de fibra": agregando valores culturais 
aos seus produtos

Grupo universitário do teatro popular bicho calango: potencializando a arte 
como veiculo de fortalecimento e projeto político social nos vales do 
Jequitinhonha e Mucuri.

Programa de formação de animadores, técnicos e produtores culturais na 
área de artes cênicas
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UNESP R$ 30.000,00

UNESP Formação dos coletivos de educadores ambientais R$ 30.000,00

UNESP R$ 29.880,00

UNICAMP Um lance de dados:jogar poemar por entre bios, tecnos e logias R$ 29.950,00

UNICENTRO Magia das ruas na integração do movimento hip hop em Guarapuava - PR R$ 30.000,00

UNIFAL cidadania no papel: segurança alimentar e nutricional em cordel R$ 16.072,00

UNIFEI leitura em cada canto R$ 29.365,65

UNIOESTE abraço sem medo: leitura e cidadania na penitenciaria industrial de Cascavel R$ 30.000,00

UNIOESTE R$ 30.000,00

UNIPAMPA Perspectivas de fronteira em áudio livro R$ 29.720,00

UNIR Leitura e multiculturalismo em áreas ribeirinhas no município de Porto Velho. R$ 30.000,00

UNIRIO R$ 23.981,00

UNITAU R$ 18.000,00

Cultura em raízes: valorizando a educação e a cultura em assentamentos 
rurais da região de Ribeirão Preto.

Leitura, cidadania e formação de leitores: capacitação de docentes reabilitados que 
atendem as bibliotecas escolares de Presidente Prudente – São Paulo

Educação patrimonial: a constituição dos espaços de sociabilidade nas 
narrativas dos moradores "antigos". 

Dez anos do programa enfermaria do riso - ação interdisciplinar de divulgação 
de resultados.

Patrimônio, memoria e preservação: o uso pedagógico de fontes primarias no 
ensino de história.
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UNITINS Letras na escola R$ 30.000,00

UPE Fragmentos de gestão e cultura R$ 25.000,00

UPE Ilha de cultura R$ 29.980,00

USP Círculos de cultura infantil, educação popular e universidade R$ 28.540,00

USP R$ 29.846,00

USP R$ 30.000,00

Economia da cultura: alternativa de desenvolvimento local na associação de 
construção comunitária paulo freire 

Imagens da cidadania: produção artística juvenil nas comunidades do itaim 
paulista e vila curuçá - zona leste paulistana.
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