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PROPOSTA 
O Presente Programa visou apoiar propostas pleiteantes ao apoio institucional para o desenvolvimento de ações de arte e cultura propostas por estudantes de 
Graduação da UFU nos Campi Uberlândia, Pontal, Monte Carmelo e Patos de Minas. O Programa em questão visou estabelecer regras e ampliar para toda a 
Universidade as oportunidades de solicitação de apoio às ações de arte e cultura, com atendimento em fluxo contínuo e atendendo às regras administrativas da UFU e 
do Governo Federal e respeitando a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. 
 
OBJETIVO GERAL 
Apoiar o desenvolvimento de ações culturais que promovam o fortalecimento da cultura integrada ao ensino, à pesquisa e à extensão de modo indissociável, 
ampliando a atuação da universidade pública com as transformações sociais e o fortalecimento da cidadania. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Ampliação do acesso de estudantes da UFU, e suas respectivas comunidades, em atividades de caráter predominantemente artístico e/ou cultural;  
Formação ampliada de estudantes da UFU, por meio da incorporação de conhecimentos adquiridos nas atividades artísticas e/ou culturais;  
Fortalecimento da cultura e da arte produzida pelos discentes da UFU. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Discentes de graduação da UFU. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações foram desenvolvidas nos espaços da UFU. 
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