
  DOMINGO NO CAMPUS 
6 DE MAIO DE 2018 CAMPUS MONTES CLAROS PROGRAMAÇÃO DAS OFICINAS 

  ESPAÇO “CORPO EM MOVIMENTO” LOCAL: VARANDA DO BLOCO C E ENTORNO 
 10h às 12h - FORRÓ NO CAMPUS DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Aula prática de dança no estilo forró pé de serra, visando a socialização dos 
participantes do evento. A atividade será dividida em duas partes: primeiramente serão trabalhados passes básicos do forró; na outra parte, os participantes poderão dançar livremente com os seus pares.  TIPO DE ATIVIDADE: Dança PRINCIPAL PÚBLICO-ALVO: Todos DURAÇÃO: 2 horas 
RECOMENDAÇÕES: Use roupas e calçados confortáveis.   
 9h às 12h - OFICINA DE PATINAÇÃO DESCRIÇÃO SUMÁRIA: A patinação vem buscando espaço entre os esportes convencionais, e tem 
conseguido encontrar seu lugar no mercado por ser um esporte completo que une diversão e condicionamento físico, garantindo o desenvolvimento nos âmbitos motores, cognitivos e afetivos. A 
partinação também cria um ambiente favorável à integração social, trabalhando a convivência, solidariedade, participação e consciência crítica. A proposta é que os participantes tragam seus patins e realizem uma volta de patins no campus, sendo uma oportunidade de aprender mais e possibilitar àquelas 
crianças que tem patins em casa, mas não possuem local seguro e acabm não praticando. Os pais poderão deixar as crianças na oficina de patinação e participarem de outras atividades do evento. TIPO DE ATIVIDADE: Esportes PRINCIPAL PÚBLICO-ALVO: Todos DURAÇÃO: 3 horas 
RECOMENDAÇÕES: Use roupas confortáveis, traga seus patins e equipamentos de proteção (capacetes, 
joelheiras, cotoveleiras). Obs: não haverá patins nem equipamentos de proteção para empréstimo.  
  
   ESPAÇO “CUIDANDO DO SEU PET” LOCAL: GRAMADO CENTRAL 
 8h às 10h – CÃOMINHADA – VIDA DE CÃO DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Será realizada uma caminhada saindo do GRAMADO CENTRAL até o CAAD. 
Serão apresentados e discutidos temas sobre manejo alimentar de cães, a importância da prática esportiva e a posse responsável. Nesse momento ocorrerá interação da equipe com a população, gerando 
conhecimento para todos. PRINCIPAL PÚBLICO-ALVO: Todos DURAÇÃO: 2 horas 
RECOMENDAÇÕES: Use roupas e calçados confortáveis para caminhada. Traga seu cão de qualquer 
porte.  
   
  
 



 ESPAÇO “SAÚDE E NATUREZA” LOCAL: GRAMADO CENTRAL 
 09h às 10h – BEMYOGA, BEM-ESTAR PARA VIDA DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Prática de Hatha Yoga ao ar livre para adultos, jovens e universitários com 
orientação profissional oferecida pelo Bemyoga. Para participar, as pessoas declaram-se aptas à prática de Yoga e só precisarão levar seu próprio tapete de Yoga ou toalha, esteira ou canga para forrar o chão. PRINCIPAL PÚBLICO-ALVO: Jovens e adultos DURAÇÃO: 50 minutos 
RECOMENDAÇÕES: Use roupas confortáveis. Os participantes deverão levar seu próprio material de 
Yoga.  
09h às 11h - OFICINA DE BOLSAS RECICLADAS DESCRIÇÃO SUMÁRIA: A atividade é organida pelo PET Engenharia Florestal. As bolsar serão 
desenvolvidas com a utilização de banners antigos, colas, tesouras e materiais de costura. PRINCIPAL PÚBLICO-ALVO: Todos DURAÇÃO: 2 horas 
 09h às 12h - AGRICULTURA URBANA  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: A oficina acontecerá em dois momentos: o primeiro será uma conversa sobre os 
conceitos, vivência e importância da agricultura urbana para a sociedade no ponto de vista financeiro no âmbito da segurança alimentar, como terapia ocupacional, consciência ambiental, etc. No segundo 
momento será realizada uma prática de plantio de hortaliças em recipiente reciclado.  PRINCIPAL PÚBLICO-ALVO: Juvenil e adulto 
DURAÇÃO: 2 horas 
  
 ESPAÇO “CONHECENDO AS DIFERENÇAS” 
LOCAL: GRAMADO CENTRAL  9h às 10h30 - SENTIMENTOS E SENTIDOS 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Será simulado o cotidiano de um cego, deste modo, serão distribuídas vendas 
para os olhos e bengalas para que os participantes façam um passeio bem criativo, indo por lugares dos 
mais variados, passear pelo jardim e etc. Cada participante terá o auxílio de um dos responsáveis pela dinâmica. PRINCIPAL PÚBLICO-ALVO: Todos DURAÇÃO: 15 minutos  RECOMENDAÇÕES: Use roupas e calçados confortáveis. 
 10h30 às 12h - CULTURA ESTRANGEIRA 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: As atividades iniciarão com exposição de fotos, objetos e informações a fim de 
mostrar a cultura, os hábitos e a história dos países dos discentes estrangeiros envolvidos no evento. Neste momento, serão tocadas as músicas típicas dos seus países. Ao final, os participantes poderão 
fazer perguntas para os discentes sobre a cultura e curiosidades de cada país. PRINCIPAL PÚBLICO-ALVO: Todos 
DURAÇÃO: 15 minutos  RECOMENDAÇÕES: Use roupas e calçados confortáveis 
   
   
  
 



 ESPAÇO “CULTURA E ENTRETENIMENTO” LOCAL: CANTINA 
  11h às 12h – TEDDY MARQUES-VOZ E VIOLÃO  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Apresentação de canções regionais, MPB e musicas de autoria própria. NOME: Teddy Marques Farias 
PRINCIPAL PÚBLICO-ALVO: Todos DURAÇÃO: de 30 a 40 minutos 
  ESPAÇO “BRINCADEIRAS DE CRIANÇA” 
LOCAL: GRAMADO CENTRAL  
09h às 10h30 - CORES DA TERRA DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Com as atividades que serão realizadas, objetiva-se apresentar para as crianças 
a importância do meio ambiente e como se produzir tinta natural oriunda da terra, bem como promover 
uma troca de conhecimento sobre a diversidade do meio ambiente e os usos de forma consciente que se pode fazer com ele. Além disso, o minicurso contará com uma parte prática onde o público-alvo poderá 
fabricar a tinta proveniente da terra e posteriormente os mesmos produzirão desenhos feitos com as tintas em cartões. As atividades serão orientadas pelos estudantes do grupo GEFEN (Grupo de Estudos em Frutíferas Exóticas e Nativas) do ICA/UFMG. PRINCIPAL PÚBLICO-ALVO: Infantil DURAÇÃO: 1h30 
 10h30 às 12h - BRINCADEIRAS DE RUA DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Serão realizadas atividades que envolvam as crianças de forma interativa. O 
intuito é entreter e ensinar brincadeiras tradicionais comuns nas gerações anteriores, como bola queimada,  rouba bandeira, passa anel, corrida de saco. Serão orientadas pela equipe constituída pelos 
alunos do  GEFEN (Grupo de Estudos em Frutíferas Exóticas e Nativas) do ICA/UFMG. Os participantes serão separados conforme a faixa etária e destinados às brincadeiras compatíveis com a sua idade ou tamanho. Todos terão a oportunidade de se divertir.  PRINCIPAL PÚBLICO-ALVO: Infantil DURAÇÃO: 1h30 
 09h às 12h - CURUPIRINHAS DO SETÃO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: A atividade faz parte de um projeto de extensão universitária do PET Engenharia 
Florestal, o PET Educa, que tem como objetivo trabalhar assuntos relacionados ao meio ambiente a partir de brincadeiras e jogos, e assim promover a educação ambiental. Temas como água, lixo, poluição, 
conservação da natureza, entre outros, são foco das ações com crianças de 5 a 10 anos para a formação de uma geração de defensores da sustentabilidade e do meio ambiente do norte mineiro. PRINCIPAL PÚBLICO-ALVO: Infantil DURAÇÃO: 3 horas 
 


