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FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROJETO DE EXTENSÃO

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 1982.26.2401.22022017

1. Introdução

1.1 Identificação  da Ação

      Título: FILOARTE II

      Coordenador: Lourival Bezerra da Costa Júnior / Docente

      Tipo  da Ação: Projeto

      Edital: Edital Carga Horária 2017/2018

      Faixa de Valor: 

      Vinculada à Programa de Extensão? Não

      Instituição: UERN - Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte

      Unidade Geral: FAFIC - Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais 

      Unidade de Origem: DFI - Departamento de Filosofia 

      Início Previsto: 01/08/2017

      Término Previsto: 01/08/2018

      Possui Recurso Financeiro: Não

1.2 Detalhes da Proposta

      Carga Horária Total  da Ação: 216 horas

      Justificativa da Carga Horária: Serão utilizadas quatro horas semanais (216 horas totais) para
prática em conjunto, exercícios, oficinas, estudos individuais e
apresentações artísticas eventuais relacionadas ao público alvo.

      Periodicidade: Permanente/Semanal

      A Ação é Curricular? Não
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      Abrangência: Estadual

      Estado Atendido: Rio Grande do Norte

      Municípios Atendidos: 

 Sao Joao do Sabugi Natal

 Jardim do Serido Jardim de Piranhas

 Cruzeta Cerro Cora

 Caico Acari

      Tem Limite de Vagas? Não

      Local de Realização: Campus CaicóRN
Escolas Públicas dos Municípios listados
Centros culturais 

      Período de Realização: 01 de agosto 2017 à 01 de agosto de 2018

      Tem Inscrição? Não

1.3 Público-Alvo

Alunos, Professores, Técnicos, membros da sociedade

      Nº Estimado de Público: 155

      Discriminar Público-Alvo:

A B C D E Total

Público Interno da Universidade/Instituto 2 30 13 2 2 49

Instituições Governamentais Federais 2 2 2 2 10 18

Instituições Governamentais Estaduais 2 2 2 2 10 18

Instituições Governamentais Municipais 2 2 2 2 2 10

Organizações de Iniciativa Privada 2 2 2 2 2 10

Movimentos Sociais 2 2 2 2 2 10

Organizações Não-Governamentais

(ONGs/OSCIPs)
2 2 2 2 2 10

Organizações Sindicais 2 2 2 2 2 10

Grupos Comunitários 2 2 2 2 2 10

Outros 2 2 2 2 2 10

Total 20 48 31 20 36 155

      Legenda:
      (A) Docente
      (B) Discentes de Graduação
      (C) Discentes de Pós-Graduação
      (D) Técnico Administrativo
      (E) Outro
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1.4 Parcerias

Não há Instituição Parceira.

1.5 Caracterização  da Ação

      Área de Conhecimento: Lingüística, Letras e Artes » Artes » Educação Artística

      Área Temática Principal: Cultura

      Área Temática Secundária: Educação

      Linha de Extensão: Artes Cênicas (dança, teatro, técnicas circenses e performance)

1.6 Descrição  da Ação

       Resumo da Proposta:

   Os projetos de extensão: FILOMUSA e FILOARTE primeira edição se desenvolveram com êxito. Mesmo
assim se reconhece nesse juízo próprio de valor próprio, a necessidade de ressaltar que o termo 'êxito'
aqui não significa ausência da necessidade de melhoramento. Por isso, o FILOARTE II visa o
melhoramento e a continuidade das investigações sobre como as atividades ligadas às artes diversas
podem afetar beneficamente seus membros imersos no exercício do filosofar aplicado à produção artística.
Isso continuará ocorrendo através da expressão de artistas do corpo discente, docente e técnico
administrativo desta Universidade juntamente com a comunidade em geral. Desse modo, o FILOARTE II
se propõe a continuar dando contribuição efetiva na formação das individualidades envolvidas. Para tanto,
dará continuidade aos estudos teóricos, exercícios e atividades artísticas e filosóficas regulares. 
  Cabe ainda ao FILOARTE II continuar se exercitando, às vezes, em eventos, reuniões, visitas de
autoridades, seminários, simpósios, encontros, escolas, etc. Tais exercícios ocorrerão em forma de lazer,
descontração e informação entre os envolvidos, disseminando a Filosofia no contexto da música e das
artes diversas. 
   Serão utilizadas oito horas semanais para prática em conjunto, exercícios, oficinas, estudos individuais e
apresentações artísticas eventuais. Contudo, o espaço físico de tais apresentações será decidido de
acordo com a disponibilidade de local e natureza da atividade. Essas oito horas semanais levam em
consideração: todas as atividades pertinentes à proposta do projeto, a saber, oficinas, ensaios, aulas
teóricas, práticas individuais e leitura de textos. 

       Palavras-Chave:

Filosofia, Música, Artes, Terapias Sensoriais através das Artes, Humanização.

       Informações Relevantes para Avaliação da Proposta:

O FILOARTE II reafirma a importância sumária para nossa
universidade a difusão da Filosofia das artes diversas em seus
contextos teórico e prático mediante o apoio teórico de um curso de
Filosofia. Pois, a Filosofia da cultura de um modo geral é
indispensável para a convivência intelectual e cotidiana entre
nossos discentes, docentes, técnicos administrativos
e membros da comunidade em que ocupamos espaço.
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      1.6.1 Justificativa

O FILOARTE II continuará acreditando que a Universidade enquanto lócus da produção de conhecimento
pode fazer a interseção entre os saberes que se difundem em seu espaço valorizando os de modo
interdisciplinar. Então, no meio de toda a produção cultural do Rio Grande do Norte, encontramos nas
artes diversas formas importantes
de expressar a pluralidade cultural de nosso povo. Através do referido projeto resgatamos mais uma vez a
tradição que indica ser o Rio Grande do Norte um celeiro cultural, uma terra de poetas, de escritores,
folcloristas, de artistas plásticos e também de musicistas.
Reafirmamos que a região Seridó não fica à margem da cultura. Por isso, visualiza-se diante de tal
diversidade cultural os cantadores de viola, repentistas, bandas filarmônicas e tantas outras manifestações
culturais. Diante de tal cenário, e apesar do Campus Caicó (UERN) não possuir um Curso de Graduação
em artes, possui um curso de Filosofia que pode mediar, através da Filosofia da Arte em seus aspectos
teóricos e práticos, a investigação proposta por meio dos talentos espalhados no interior dessa instituição
e da comunidade em que
atua. Assim, é possível explorar e trabalhar esta parcela de artistas no contexto do corpo docente,
discente, de funcionários e das comunidades alcançáveis pelo Campus Caicó. É assim que se pretende
reafirmar este projeto como Atividade Extensionista para difundir a Filosofia das artes diversas sem reduzir
tal atividade a uma atividade de ensino das artes, tais como: técnicas de aprendizagem em instrumentos
musicais e técnicas de artes. A priori todos os integrantes desta proposta extensionista, coordenadores e
membros, possuem uma estreita história com o estudo de práticas artísticas. Há alguns anos (2006 a
2012), o coordenador integrou o corpo de professores de música para a adolescência na “Liberarte Oficina
de Artes”, em Ponta Negra, NatalRN. Ademais, além de ser autor do CD “Flores do Vazio” (2014), música
para meditação, e do arranjo para flauta transversal da quarta faixa do CD “Luz Neon”, da artista Lelé
Alves (2009). Teve também a experiência de ter sido acompanhado pelo sitarista Alberto Marsicano, no
CD “Flores do Vazio”, citado acima. A proposta do Grupo FILOARTE II para o Ano Letivo de 2017/2018 é
manter a necessidade deste trabalho através das apresentações dos integrantes do projeto, descobrindo
outros talentos anônimos no meio acadêmico.

      1.6.2 Objetivos

O Projeto de Extensão FILOARTE II tem como objetivo geral investigar novamente de modo teórico e
prático o contexto dos benefícios de atividades ligadas às artes diversas. Desse modo, pretende contribuir
com o processo de exercício da Cultura e da Arte, promovendo o desenvolvimento de atividades artísticas
no espaço universitário. Ocorrerão encontros semanais entre os membros do projeto, correspondendo a
oito horas/aula mensais. Ocorrerá um encontro semanal para a articulação de idéias, promoção dos
estudos e exercícios. Essas quatro horas semanais, o que em o sendo, a carga horária total do projeto
ficará com um total de 124 horas, o que
parece ser praticável com o exposto no Item 1.6. Descrição da Ação/Resumo da Proposta. Na filosofia o
termo patós se refere ao modo de afetação produzida pelo filosofar, principalmente no contexto da filosofia
socrática. Por isso, acredita-se que atividades ligadas às artes diversas em seu ambiente filosófico afeta
de modo benéfico
aos que fazem tal exercício. Desse modo, o FILOARTE pretende promover o desenvolvimento de
atividades artísticas.
O espaço físico para o encontro do grupo e ensaios será disponibilizado pela Direção do Campus Caicó. O
objetivo do grupo será mediado pelos mais diversos gêneros da música e das artes diversas.
Os materiais para estudo e prática envolvidos nas atividades são dos próprios integrantes, não havendo
necessidade de compra.A avaliação da ação, além de apresentar consulta ao público após as
apresentações, apresentará questionário ou outro instrumento de avaliação que possa servir de base para
reflexão.
A fundamentação teórica para tal avaliação tem base no produto patognômico e teórico dos exercícios.
É fundamental ressaltar que o foco do projeto não são as apresentações musicais e artísticas diversas,
mas o
produto intelectual e patognômico de suas investigações e exercícios. Porém, as apresentações são um

Defina o texto para impressão - Página 5 de 11



meio
de agregar, concentrar e animar os exercícios.
O título do projeto mostra que é possível realizar apresentações em outros espaços que além do Campus
Caicó,
pois o público alvo é composto por membros de instituições diversas.

ESPECÍFICOS:
Desenvolver
exercícios filosóficos teóricos e práticos com aspectos musicais e artísticos diversos ligados aos
Cursos do Campus Caicó e de vários setores das comunidades alcançáveis por esse Campus.
Possibilitar
mediante os exercícios deste projeto espaços de desenvolvimento intelectual, bem como de lazer,
distração e entretenimento à comunidade acadêmica e geral.
Facilitar
a aproximação e conhecimento do público alvo de temáticas (compositores, ritmos, gêneros musicais)
que envolvam a Filosofia da Música e das artes diversas. Isto deve ocorrer na Abrangência da cultura
musical e
das artes diversas de modo extensivo.

      1.6.3 Metodologia e Avaliação

Ocorrerão encontros semanais de duas horas entre os membros do projeto, correspondendo a oito
horas/aula mensais. O encontro semanal será indispensável para a articulação de idéias, promoção dos
estudos, exercícios e avaliações.
AVALIAÇÃO PELO PÚBLICO
A avaliação da ação além de apresentar consulta ao público participante após as palestras filosóficas e as
apresentações artísticas, apresentará questionário e emissão de opiniões avaliativas que possam servir de
base para futuras melhoras.
AVALIAÇÃO PELA EQUIPE DE EXECUÇÃO
Os exercícios e apresentações realizadas de todo conteúdo artístico e filosófico pelos membros envolvidos
serão avaliados através da reflexão de seus membros para os processos de melhora.

      1.6.4 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

O FILOARTE II se reafirma como uma atividade extensionista que valoriza o exercício de uma Filosofia
voltada
para a produção de valores morais e intelectuais, a partir de que a tríade ensinopesquisaextensão
ganha
completa expressão na medida em que trabalhará de modo diverso daquele proposto na formação
sistemática
já preenchida pela grade curricular. No entanto, é possível dizer que o produto da referida atividade será
visível
no contexto da formação acadêmica podendo ser considerada uma habilidade interdisciplinar em qualquer
área
de atuação por causa da prática de conjunto musical e artística experimentada pelos diversos
beneficiados.
1.6.6 Avaliação
Pelo Público
A avaliação da ação além de apresentar consulta ao público participante após as palestras filosóficas e as
apresentações artísticas, apresentará questionário e emissão de opiniões avaliativas que possam servir de
base para futuras melhoras. Pois, teoricamente, é através da apreciação publica que se define o valor da
arte.
Será esta a fundamentação teórica que justificará tal avaliação. Uma questão de fundamental importância
é
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que o foco do projeto não são as apresentações musicais e artísticas, mas o produto final em termos de
crescimento moral e intelectual de seus participantes. Desse modo, as apresentações são um meio de
agregar, concentrar e animar os eventos. O projeto não extrapolará seu seu título, pois realizará exercícios
e
apresentações em espaços sempre relacionados à Filosofia e às artes. Seu público alvo não serão apenas
membros de instituições federais, mas será composto por todas aquelas que sejam propícias.
Pela Equipe
Discussão das investigações filosóficas, exercícios e apresentações realizadas e de todo conteúdo
artístico
envolvido. Reflexão para os processos de melhora.

      1.6.5 Avaliação
Pelo Público
Pelo Público
A avaliação da ação além de apresentar consulta ao público participante após as palestras filosóficas e as
apresentações artísticas, apresentará questionário e emissão de opiniões avaliativas que possam servir de
base para futuras melhoras. Pois, teoricamente, é através da apreciação publica que se define o valor da
arte.
Será esta a fundamentação teórica que justificará tal avaliação. Uma questão de fundamental importância
é
que o foco do projeto não são as apresentações musicais e artísticas, mas o produto final em termos de
crescimento moral e intelectual de seus participantes. Desse modo, as apresentações são um meio de
agregar, concentrar e animar os eventos. O projeto não extrapolará seu seu título, pois realizará exercícios
e
apresentações em espaços sempre relacionados à Filosofia e às artes. Seu público alvo não serão apenas
membros de instituições federais, mas será composto por todas aquelas que sejam propícias.

Pela Equipe
Pela Equipe
Discussão das investigações filosóficas, exercícios e apresentações realizadas e de todo conteúdo
artístico
envolvido. Reflexão para os processos de melhora.

      1.6.6 Referências Bibliográficas

Referências Bibliográficas: 

AZEVEDO, D. M.&#894; SANTOS, J. J. S. Relato de experiência de atividades lúdicas em uma unidade
pediátrica. Revista Nursing, Barueri, v. 78, n. 7, p. 2933, nov. 2004.

ADORNO, Theodor W. Einleitung in die Musiksoziologie. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2003.

______. Zweite Nachtmusik. In: Musikalische Aphorismen. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2003.

ARISTOTLE. Physics. Trad. de Robin Waterfi eld. Oxford, Oxford University Press, 1999.

ARISTOTELE S — Poétique. Paris, Les BellesLettre&#894;,
1977.
BACHELARD , Gasto n L'Air et les songes. Paris, Corti , 1943 .

BAUDELAIRE , Charles Curiosités esthétiques. Paris, Garnier, 1962 .

BACKES, D. C. et. al. Música: terapia complementar no processo de humanização de uma CTI. Revista
Nursing, Barueri, v. 66, n. 6, p. 3742, nov. 2003.

BERGOLD, L. B. et. AL. O lugar da música no espaço do cuidado terapêutico: sensibilizando enfermeiros
com a dinâmica musical. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, v. 15, n. 2, p. 262269, abr./jun., 2006.
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BERGSON, H. Durée et simultaneité. Paris, Puf, 1968.

BRAGUE, Rémi. O tempo em Platão e Aristóteles. São Paulo, Edições Loyola, 2006.89Artefi losofi a, Ouro
Preto, n.8 p. 7590, abr.2010.

CASSIRER , Erns t — La philosophie des lumières. Paris, Fayard , 1966.

CHAST E L, Andr é — Fables, formes, figures. 2 vols, Paris, Flammarion , 1978 .

DELACROIX , Eugèjie Journal. 3 vols, Paris, Pion , 1932 .

DUFRENNE , Mike l — Phénoménologie de l'expérience esthétique. 2vols . Paris, PUF . 1953 .

DE LA TAILLE, Yves J.J.M.R.. Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias psicogenéticas em discussão/ Yves de La
taille, Martha Khol de Oliveira e Heloysa Dantas. São Paulo, Summus, 1992.

HUSSERL, Edmund. Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps. Trad. de Henri
Dussort. Paris, Puf, 2002. KANT, I. Crítica da razão pura. Trad. de Valerio Rohden e Udo Baldur
Moosburger. In: Kant. São Paulo, Nova cultural, 1987. (Col. Os Pensadores).
______. “Da arte do gênio”. Trad. de Rubens Rodrigues Torres Filhos. In: Kant. São Paulo: Abril Cultural,
1984. (Col. Os Pensadores).

HEGEL , G.W.F . Esthétique. 10 vols., Paris, Aubier, 1965 .

HEIDEGGER , Marti n Nietzsche. 2 vols. Pfullingen , Neske, 1961 . Holswege. Frankfurt , Klostermann ,
1963.

HOWARD, Gardner. (2010). Multiple intelligences. http://www.howardgardner.com/MI/mi.html

HUYGUE , Ren é — Les puissances de l'image. Paris, Flammarion , 1965. 

KAHNWEILER , DanielHenr y JuanGris. Paris, Gallimard , 1968 .

LHOTE , Andr é — Traités du paysage et de la figure. Paris, Grasset, 1 970 .

MORIN, Edgar. Introdução ao Pensamento Complexo, 2a ed. Lisboa: Instituto Piaget, 1995.

MORIN, Edgar. Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. São Paulo: Cortez&#894; Brasília:
UNESCO, 2000.

NIETZSCHE , Friedric h — La naissance de la tragédie, oeuvres philosophiques' complètes, tom o I, Paris,
Gallimard , 1977 .

PIAGET, Jean e colaboradores. A Tomada de Consciência. São Paulo: Melhoramentos/Ed. da
Universidade de São Paulo: 1977.

PIAGET, Jean e colaboradores. Fazer e Compreender. São Paulo: Melhoramentos/Ed. da Universidade de
São Paulo: 1978.
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PIAGET, Jean e colaboradores. O Possível e O Necessário, 2 vol. Porto Alegre: Artes Médicas, 1985.

PIAGET, Jean. A Psicologia da Inteligência. Lisboa: Livros Horizonte, 1978.

PLATÃO. Diálogos (O Banquete, Fédon, Sofista, Político). In Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural,
1979.

VIGOTSKI, L. S. Psicologia Pedagógica – edição comentada. Porto Alegre: Artmed, 2003.

VIGOTSKI, Lev S. Manuscrito de 1929 [Psicologia concreta do homem]. In: Educação & Sociedade –
Vigotski – O manuscrito de 1929: temas sobre a constituição cultural do homem , v. 21, nº 71. Campinas,
SP: Cedes, jul. 2000.

VYGOTSKI, L. S. El problema del retraso mental. In: Fundamentos de Defectología. Obras Escogidas V.
Madrid: Visor, 1997.

VYGOTSKI. L. S. Problemas del desarrollo de la psique. Obras Escogidas III. Madrid: Visor, 1995.

VYGOTSKY, L. S. A formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984.

VYGOTSKY, L. S. e LURIA, A. R. Estudos sobre a História do Comportamento: símios, homem primitivo e
criança. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.

VYGOTSKY, L. S. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1987.

1.7 Outros Produtos Acadêmicos

      Gera Produtos: Não

1.8 Anexos

Nome Tipo

ad_referendum.jpg Ata da reunião

memorando.jpg
Memorando de

encaminhamento

2. Equipe de Execução

2.1 Membros da Equipe de Execução

Docentes da UERN

Nome Regime - Contrato Instituição CH Total Funções

Lourival Bezerra da Costa Júnior Dedicação exclusiva UERN 432 hrs Coordenador

Discentes da UERN
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Nome Curso Instituição Carga Funções

Ana Rebeca Silva Aprígio da

Costa
Filosofia UERN 432 hrs Membro

Damião Joatan de Medeiros Filosofia UERN 432 hrs Membro

Técnico-administrativo da UERN

Não existem Técnicos na sua atividade

Outros membros externos a UERN

Não existem Membros externos na sua atividade

Coordenador:
Nome: Lourival Bezerra da Costa Júnior
Nº de Matrícula: 080950
CPF: 20261926420
Email: premhasido@hotmail.com
Categoria: Professor Adjunto
Fone/Contato: 32193044 / 99074454

2.2 Cronograma de Atividades

Atividade: Ensaios, oficinas e apresentações.

Início: Ago/2017 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 36 Horas/Mês
Responsável: Lourival Bezerra da Costa Júnior (C.H. 36 horas/Mês)

Atividade: Ensaios, oficinas e apresentações.

Início: Ago/2017 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 36 Horas/Mês
Responsável: Damião Joatan de Medeiros (C.H. 36 horas/Mês)

Atividade: Ensaios, oficinas e apresentações.

Início: Ago/2017 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 36 Horas/Mês
Responsável: Ana Rebeca Silva Aprígio da Costa (C.H. 36 horas/Mês)

Responsável Atividade
2017

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Lourival Bezerra da Costa Júnior Ensaios, oficinas e apresentações. - - - - - - - X X X X X

Damião Joatan de Medeiros Ensaios, oficinas e apresentações. - - - - - - - X X X X X

Ana Rebeca Silva Aprígio da Costa Ensaios, oficinas e apresentações. - - - - - - - X X X X X

Responsável Atividade
2018

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
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Lourival Bezerra da Costa Júnior Ensaios, oficinas e apresentações. X X X X X X X - - - - -

Damião Joatan de Medeiros Ensaios, oficinas e apresentações. X X X X X X X - - - - -

Ana Rebeca Silva Aprígio da Costa Ensaios, oficinas e apresentações. X X X X X X X - - - - -

, 21/03/2018
Local Lourival Bezerra da Costa Júnior

Coordenador(a)/Tutor(a)
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