
SELEÇÃO DE BOLSISTAS E VOLUNTARIOS 

PROJETO DE EXTENSÃO: CONHECENDO E VIVENCIANDO AS ARTES VISUAIS 

Coordenadora: Prof. Carla Ruschmann 

Vice-coordenadora: Nelcy Teresinha da Rosa Kegler 

O presente projeto tem por finalidade divulgar a "Coleção Especial de Artes" da biblioteca da 
UFPR Litoral, projeto financiado pela FUNARTE "premio procultura de estimulo as Artes 
Visuais 2010", concedida ao Centro Cultural da UFPR em Matinhos. Estimulando a apreciação 
e a vivencia das Artes Visuais a través da divulgação da biblioteca e de ações didáticas 
teóricas-práticas como: oficinas, mini-cursos, encontros, palestras, grupos de estudos, 
exposições e outras ações. 
 
OBJETIVO GERAL 
 
Estimular o desenvolvimento artístico e cultural. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Fomentar leitura, conhecimentos e aprofundamentos sobre as Artes Visuais. 
Divulgar e incentivar a análises, critica, reflexão, experimentação, criação e produção em arte e 
sobre artes Visuais. 
Contribuir para a melhora do desenvolvimento profissional local em Artes visuais. 
Difundir cultura e projetos artísticos através de ações expositivas. 
 
Atividades da BOLSA EXTENSÃO e ou voluntariado  
 
• Participar de reuniões semanais com os orientadores e com a equipe diretiva do projeto. 
• Participar da agenda de programações semestrais. 
• Planejar e elaborar as oficinas e atividades. 
• Executar as ações didáticas previstas 
• Elaborar cartazes e flyers . 
• Realizar a divulgação das ações do projeto em diversos espaços físicos, e da rede, junto as 
escolas da comunidade de Matinhos, e outros espaços de acordo com o público alvo planejado 
para cada atividade. 
• Analisar e debater sobre as propostas de ações. Reelaboração e readequação no caso de 
haver necessidades. 
• Estabelecer as linhas de atuação na divulgação dos procedimentos e resultados obtidos. 
• Divulgar e apresentar os resultados e processos artísticos desenvolvidos à comunidade. 
• Participar nas escalas de horários da biblioteca de artes visuais e ou das monitorias de 
exposições 
• Avaliar coletivamente a metodologia, participação, divulgação e resultados alcançados no 
decorrer do semestre. 
 
 

A SELEÇÃO SERA REALIZADA DIA 05 DE MAIO AS 13:30 SALA 14A 

Critérios de Seleção: 

Disponibilidade de horário de 12 horas semanais no período da tarde 

Histórico escolar (devera ser apresentado), não ter Ai nem APS no ultimo semestre 

cursado 

Demostrar conhecimentos prévios em Artes Visuais – levar currículo. 

Obs* ainda não foi divulgado o numero de bolsas. 



 

 

 


